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Początki otrzeźwienia. 
Z kół białoruskich otrzymujemy 

poniższy artykuł, któremu daliśmy ty- 
tytuł „Początki otrzeźwienia”, gdyż, 

jak z treści jego wynika, społeczeń- 
stwo białoruskie zaczyna pozbywać 
się żywionych dotąd złudzeń co do 

rzekomego przychylnego traktowania 
przez Sowiety postułatów i aspiracyj 
narodowych białoruskich. Ważny ten 
moment przełomowy, mamy nadzieję, 

nie ujdzie uwagi czynników miarodaj- 
nych w Warszawie, od których bę- 
dzie w znacznym stopniu zależało, czy 
rozczarowanie polityków białoruskich 
będzie dla nich bodźcem do twórczej 
i realnej alnošci, czy też wybije 
się w formę jałowego i ostatecznego 
rozgoryczenia, 

     

Jednolita dotychczas polityka ko- 
munistów moskiewskich wobec bia- 
łoruskiego ruchu narodowego w Miń- 
sku w ostatnich czasach zaczyna 
przyoblekać się w nowe szaty. Do- 
tychczas komuniści, widząc stanow- 
czy Opór tak wśród inteligencji bia- 
łoruskiej, jako też i w masach wiej- 
skich przed narzucanemi zgóry dok- 
trymami Kompartji, zaszczepiali swo- 
je wpływy drogą stopniowych u- 
stępstw, często nawet dosyć pokaż- 
nych, na rzecz Białorusinów, by w 
ten sposób zjednać sobie ich sym- 
patje. 

Ten przebiegły sposób postępo- 
wania komunistów w znacznej mie- 
rze osiągnął swój cel, ale nie zupeł- 
nie. Jakkolwiek zaś szersze koła in- 
teligencji białoruskiej, zdawało się. 
przystosowywały się do narzucanych 
form i okazywały swą przychylność 
ustrojowi sowieckiemu, to jednak 
bogata w zasoby indywidualne du- 
sza białoruska, niezdolna rozpłynąć 
się w ogólnem morzu wszechzwiąz- 
kowem, choć w uśpieniu, pozosta- 
wała i nadal białoruską. Naród bia- 
łoruski posiadając w dosyć wyso- 
kim stopniu rozwinięte poczucie od- 
rębności etnicznej, nie był w stanie 
pogodzić się z tem, że zgodnie z 
polityką narodowościową Kompartji 
musi rzec się całkowicie dążenia 
do zaspokojenia naturalnych swych 
potrzeb narodowych. To też w ży- 
ciu białoruskiem w Mińsku coraz 
częściej zaczyna wyłaniać się z pod 
ogólnej linji komunistycznej wyraż- 
ne dążenie narodowe. We wszyst* 
kich dziedzinach życia umysłowo- 
kulturalnego, jak w nauce, literatu- 
rze, a nawet w publicystyce spoty- 

ka się soraz częściej ciche. niewy- 
rażne, ale dosyć silne i stanowcze 
głosy niezadowolenia z istniejącego 
stanu rzeczy. 

Poszczególni działacze często nie 
mogąc ze względów cenzuralnych 
ujawnić swych myśli w sposób bez- 
pośredni, uciekają się do tematów 
z bliższej i dalszej przeszłości, by 
w ten sposób współczesne dążenia 
ukryć pod pseudonimami czasów 
minionych. Słowem, ostatniemi cza- 
sy dążenia narodowościowe w Bia- 
łorusi sowieckiej stały się aktualnem 
zagadnieniem  ogólo - państwowem. 

Prasa sowiecka, tak mińska, mo- 
skiewska, jako też i w innych więk- 
szych ośrodkach zdradza wyrażne 
zaniepokojenie i nawołuje ogólne 
czynniki rządowe do powzięcia sta- 
nowczych kroków w celu rozprawy 
Z „szowinizmem“ białoruskim. Szcze- 
gólnie pod względem ostrych na- 
paści na ruch białoruski odznaczają 
się: moskiewska „Prawda” i „Izwie- 
sttija" oraz minska „Zwiezda“. 

2 Wskutek tych ustawicznych na- 
paści dzienników sowieckich na ruch 
białoruski w BSŚR rząd sowiecki 
ostatniemi czasy zaczął stosować 
formalne represje względem poszcze” 
gólnych działaczy białoruskich w 
Mińsku. Pierwszą ofiarą padł aku- 
rat białoruski komunista, członek 
KPB. Z. Żyłunowicz. 

Z. Żyłnowicz (piszący pod pseudo* 
nimem Ciszka Hartny) słynny je- 
szcze z czasów „Naszej Niwy" po- 
eta białoruski, jednocześnie zdolny 
publicysta i krytyk literacki był je- 
dnym z pierwszych, którzy podczas 
formowania się ustroju sowieckiego 
w r. 1917—18 jawnie przystąpili do 
obozu komunistów. óżniej zaś z 
chwilą ogłoszenia Białoruskiej So- 
wieckiej Republiki Socjalistycznej w 
r. 1919 stał na czele rządu biało- 
ruskiego, zajmując stanowisko pre- 
zesa Komisarzy Narodowych. W 
ostatnim czasie Z. Żyłunowicz był 
jedną z najwybitniejszych postaci w 
Mińsku i przez długi czas pozosta” 
wał redaktorem naczelnym czaso” 
pisma  literackornaukowego  „Po- 
lymia“. 

Obecnie zaš podlug ostatnich do- 
niesień prasy sowieckiej tenże Z. 
Żyłunowicz został zesłany do gu- 
bernij centralnych, jako przestępca 
polityczny. Gorsze koleje losu spot- 
kały innych jego współwyznawców, 
mianowicie młodych i utalentowa- 
nych poetów białoruskich A. Duda- 
ra i M. Zareckiego, których ostat" 

niemi czasy zesłano na wyspy So* 
łowieckie. Liczne organy prasy bia- 
łoruskiej tak perjodycznej, jako też 
i nieperjodycznej ulegają częstym 
konfiskatam, między innemi i mie- 
sięcznik „Połymia”. 

Represje komunistów w stosunku 
do Białorusinów są tak daleko po- 
sunięte, że objęły nawet w całej 
pełni dziedzinę naukową, zdawało” 
by się obcą jakimkolwiek tenden- 
cjom politycznym. ) 

Otėž podlug ostatnich wiado- 
mości odnośne władze komunistycz” 
ne wydały rozkaz usunięcia z Bia” 
łoruskiej Akademji Umiejętności wy- 
bitnych i zasłużonych na polu na” 
uki następujących jej członków: |) 
d-ra Trempowicza za jego wyraże- 
nie, że ostoją kultury białoruskiej 
jest inteligencja, a nie warstwy pro- 

letarjackie; 2) prof. Bajkowa za jego 
dawne sympatje do Polski i Nie- 
miec, 3) prof. Szczekatichina za je- 
go studja nad starodawną sztuką i 
malarstwem białoruskiem; 4) prof. 
Zamocina, jako byłego sympatyka 
Dienikina, 5) prof. Śmolicza, jako 
byłego członka Rady Białoruskiej i 

organizatora armji białoruskiej w 

Polsce, 6) prof. Azbukina, który w 
swoich dziełach naukowych twier- 
dzil, že jedna część Białorusi znaj” 
duje się pod okupacją polską, a 
druga pod okupacją rosyjską; 7) 

prof. Ćwiatkowa za dawne współ- 
pracownictwo w jakiemś czasopis- 
mie prawicowem, 8) prof. Losika 
za jego studja nad nauką zachod- 
nią, przedewszystkiem nad historją 
polską. 

Zaznaczyć przytem należy, że 
są to tylko poszczególne fakty, któ- 
re zdołały przedrzeć się do nas przy 
braku stałej komunikacji, a co się 
tam dzieje w całej pełni, trudno na- 
razie powiedzieć. 

Zresztą nie jest to czemś nad- 
zwyczajnem, coby mogło nas bardzo 
dziwić. Przecie dzikie odwieczne 
nastawienie polityki moskiewskiej 
wobec obcych narodowości w grun- 
cie rzeczy i teraz nie uległo zmia- 
nom, choć może przyoblekło się w 
inne szaty. 

Rzecz zrozumiała, że prasa bia- 
łoruska w Wilnie zajęła stanowisko 
mocno krytyczne wobec zajść po- 
wyższych. 

I tak czasopismo „Narod” z dnia 
20.VIII. 29 w Nr. 4 w obszernym ar- 
tykule wstępnym po dokładnem o- 
mówieniu położenia Białorusinów w 
Mińsku, przychodzi do wniosku, że 
„komunizm moskiewski jest niczem 
innem, jak tylko despotyzmem w 
najgorszej formie, despotyzmem ca- 
rów moskiewskich, że komunizm 
moskiewski w odniesieniu do obcych 
narodowości jest oddźwiękiem daw- 
nego jarzma mongolskiego, zapra- 
wionego nowoczesnym szowinizmem 
wielkorosyjskim". 

W ten sam sposób wypowiada 
się i „Biełaruskaja Krynica", gdzie 
nieznany autor z całą słusznością 
stwierdza, że bolszewicy w gruncie 
rzeczy nic nie dali Białorusinom, że 
fakt powstania Białoruskiej Akade- 
mji Umiejętności i innych wielce 

poważnych ognisk kulturalno-nauko- 
wych jest rezultatem wzrostu świa- 

domości narodowej, której nie są w 
stanie powstrzymać bolszewicy. 

Znowuž ta sama „Bielaruskaja 
Krynica* w Nr. 29 z dnia 13.X-29 
w obszernym artykule wstępnym 
„Komuniści prześladują  Białorusi- 
nów* stwierdza, że „Moskwa komu- 
nistyczna położyła na ruchu biało- 
ruskim ciężką swą rękę, jak niegdyś 
kładła ją Rosja carska". 

Wkońcu, po dokładnem omó- 
wieniu całej istoty sprawy nieznany 
autor z nieskrywanem oburzeniem 
dochodzi do wniosku, że niema co 
liczyć na pomoc Sowietów w odro- 
dzeniu Białorusi, że „niepodległość i 
lepsza dola nigdy się nie dają, a tylko 
się btorą", 

Fakt ten ma bardzo doniosłe 
znaczenie i kto wie, czy nię będzie 
on stanowił punktu zwrotnego we 
współczesnym ruchu białoruskim. 
Wiadomą jest rzeczą, że w ostatnich 
czasach bardzo poważne odłamy 
tak inteligencji białoruskiej, jako też 
i ludności wiejskiej uległy wpływom 
komunistycznym. silna agitacja 
bolszewicka wobec specjalnych u 
nas warunków spotykała się dotąd 
z uznaniem wśród ludności białoru- 
skiej. ludność białoruska u nas, 
znajdując się w ciężkich warunkach 
swego rozwoju często szuka wyjścia 
drogą krzewienia i zastosowania u 
siebie obcych mu idej komunistycz- 
nych. Dowodem tego może, być 
choćby rozległa i z wielkiem powo- 
dzeniem prowadzona akcja Białoru- 
skiego łościańsko - Robotniczego 
Klubu Poselkiego. I jakkolwiek po- 

\М!п. Zaleski wyjeżdża do Rumunii. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Dnia 20 b. m. p. min. Zaleski 
wyjedzie do Rumunji celem rewizy- 
towania ministra spraw zagranicz- 

nych Królestwa Rumunji p. Miro- 

nescu, który bawił w Warszawie w 

roku ubiegłym. W podróży towarzy- 
szyć będą p. ministrowi: dyrektor 
Departamentu Administracyjnego M. 
$. Z. p. Jędrzejewicz, szef gabinetu 

min. Szumlakowski, naczelnik Wy- 
działa Wschodniego p. Hołówko, 
oraz naczelnik wydz. prasowego p. 
Chrzanowski. 

W czasie 3-dniowego pobytu w 
Bukareszcie p. min. Zaleski złoży 
oficjalne wizyty członkom regencji, 
oraz członkom  gabimetu rumuń- 
skiego. 

Przed rewizją Konstytucji w Austrji. 
WIEDEŃ, 15.X. (Pat). W czwartek 

rozpoczyna się w Austrji kampanja 
parlamentarna w sprawie reformy 
konstytucji. W dniu tym rząd przed- 
łoży szereg projektów, dotyczących 
reformy konstytucji. Dziś trzy kluby 
parlamentarnej większości odbyły po- 
siedzenie, na którem kanclerz Scho- 
ber przedstawił szczegóły reformy. 

Po wywodach kanclerza toczyła się 
we! wszystkich trzech klubach dysku- 
sja, w czasie której stronnictwa pre- 

cyzywały swój stosunek do projek- 

tów rządowych. Wczoraj wieczorem 

kanclerz Schober konferował przez 
dłuższy czas z przewodniczącym 
stronnictwa  socjaldemokratycznego 
burmistrzem Seitzem. 

Znamienym dla prądów, nurtują- 
cym w łonie stronnictwa chrześcijań- 
sko-socjałnego był przebieg zgroma- 
dzenia, odbytego wczoraj w dzielnicy 
Wiednia Hietzing, na którem przema- 
wiał wicekanelerz i minister spraw 

wojskiwych Vaugoin oraz poseł chrze- 
ścijańsko-społeczny Kunschak. Pod- 

czas gdy minister Vaugoin wzywał do 
bezwzględnej walki z austro-markis- 
tami przy pomocy Heimwehry poseł 
Kunschak zaznaczył, że rewizja kon- 
stytucji nie da się przeprowadzić prze- 
mocą, lecz tyłko w drodze porozumie- 
nia między obu obozami. 

Na zgromadzeniu chłopskiem w 
Karyntji minister spraw wewnętrz- 
nych Schumy oświadczył, że socjalni 
demokraci będą się musieli zdecydo- 
wać, czy pragną pokoju, czy też nieu- 
stannej wojny. „Arbeiter Ztg.* widzi 
w tych słowach min. Schumy wezwa- 
nie do wojny domowej i zapowiedź 
bezwzględnej opozycji socjaldemokra- 
cji w parlamencie przeciwko próbom 
pozbawienia Wiednia praw, które 
Wiedeń dotychczas posiadał. Opozy- 
cja pod groźbą wojny domowej wo- 
góle nie będzie pertraktowała nad re- 
formą konstytucji. Dzisiejsze dzienni- 
ki popołudniowe wzywają obie stro- 
ny do umiarkowania ze względu na 
opinję zagranicy. 

  

Reforma Kas Chorych w Łotwie i protest 
socjalistów. 

RYGA, 15.X. (Pat). W dniu wczo- 

rajszym odbyło się posiedzenie przed- 
stawicieli frakcyj, wchodzących w 
skład koalicji rządowej, na którem u- 
chwalono wprowadzenie szeregu 
zmian do ustawy o kasach chorych. 
Zmiany te są następujące: 1) do zarzą 
dów kas chorych wchodzć będzie je- 
dnakowa ilość pracodawców i pracu- 
jących, 2) ilość tych kas zostanie 

zmniejszona z 43 do 15, 3) jeden pro- 
cent państwowych dodatków do fun- 
duszów kas chorych przekazywany 

będzie na specjalny fundisz, prze- 
znaczony na ubezpieczenie członków 
kas na wypadek niezdolności do pra- 
cy z powodu starości. Pozatem uch- 

walono, żeby zmiany te wprowadzić 
w drodze ustawy wyjątkowej, a więc 
jeszcze przed sesją sejmową. W zwią- 
zku z powyższemi zmianami, które 
wywołały gorący protest ze strony so- 
cjaldemokratycznej, partja ta posta- 
wowiła „ogłosić jednodniowy powsze- 
chny strajk protestacyjny. Ponieważ 
przeciwko wprowadzenia zmian do 
wzmiankowanej ustawy, zwłaszcza w 
drodze ustawy wyjątkowej, opowia- 
dają się również robotnicze partje 
prawicowe, strajk obejmie prawdo- 
podobnie wszystkie fabryki, koleje, 
tramwaje oraz inne istytucje użyte- 
czności publicznej. 

  

Splądrowanie lokalu konsulatu sowieckiego 
przez białogwardzistów. 

MOSKWA, 15.X (Pat). Według 
otrzymanych tu doniesień z Tjen- 
Tsinu pięciu białogwardzistów wtarg- 
nęło do lokalu konsulatu sowieckie- 

go w Tjen-Tsinie. Napastnicy splą- 
drowali lokal, połamali wszystkie 
pieczęcie i otworzyli dwie skrzynie. 

Dwóch białogwardzistów aresz- 
towano, przyczem znaleziono w cza- 
sie rewizji, przeprowadzonej w ich 
mieszkaniach, maszynę do pisania 
oraz ubranie, pochądzące, jak się 
zdaje, z konsulatu. 

  

Włochy wezmą udział w konferencji morskiej. 
LONDYN, 15.X (Pat.) Ambasa- 

dor włoski złożył dziś po południu 
w Foreign Office odpowiedż rządu 
włoskiego, przyjmującą zaproszenie 

na konferencję w sprawie rozbroje- 
nia morskiego, która zebrać się ma 
w Londynie w styczniu 1930 roku. 

  

Uroczystości ku czci Pułaskiego w Ameryce. 
NOWY YORK, 15.X (Pat.) Amba- 

sador Filipowicz w towarzystwie 
por. Zarychty, oraz sekretarza posel- 
stwa Podoskiego uczestniczył w ob- 
chodzie ku czci Pułaskiego. urządzo- 
nym w Wilkesbarre przez stan Pen- 
sylwanja, w którym wziął również 

Ambasada polska 
NOWY JORK, 15.X (Pat). Asso- 

ciated Press donosi z Waszyngtonu, 
że sprawa przemianowania wzajem- 
nego poselstw polskiego i amery- 
kańskiego na ambasady wymaga 
formalności zbadania przez oba rzą- 
dy, co jest spodziewane w tym ty- 
godniu. Min. Filipowicz będzie kon- 

udział gubernator stanu, wiceguber- 
nator, najwyższy sędzia stanu, mer 
miasta, wielu senatorów stanowych 
oraz liczne rzesze publiczności. Uro- 
czystość była największą manifesta- 
cją, jaką kiedykolwiek urządzono w 
tem mieście. 

w Waszyngtonie. 
ferował w tych dniach z  sekreta- 
rzem stanu Stimsonem. W. dyplo- 
matycznych kołach waszyngtońskich 
mówią, że Irvin-Loughlin mianowa- 
ny ostatnio ambasadorem w Hisz- 
panji, jest kandydatem na ambasa- 
dora w Warszawie. 

wyższy stan rzeczy jest wielce nie- 
normalny, a nawet obcy psychice 
narodowej i zadaniom Bialorusina, 
to jednak w tych warunkach, w 
jakich naród Białoruski zmuszony 
jest się rozwijać, ma poniekąd swoje 
usprawiedliwienie. 

Obecnie zaś, skoro komuniści 
moskiewscy zajęli wobec Białorusi- 
nów wyražniė wrogie stanowisko, 
skoro stało się jasnem, że dążeniem 
komunistów moskiewskich nie jest 
bynajmniej całkowite zaspokojenie 
potrzeb ludności białoruskiej, obóz 

internacjonalistów w Białorusi Za- 
chodniej zaczyna powoli tracić swe 
wpływy. Wskutek bezlitosnych re- 
presyj, stosowanych względem Bia- 
łorusinów w Mińsku w rozmaitych 
miejscowych ugrupowaniach  poli- 
tycznych panuje wielkie oburzenie, 
rozlegają się coraz częstsze głosy 
protestu. Proces ten jest narazie 
jeszcze stosunkowo słaby, jednak 
żywotny. | można śmiało przypuścić, 
że w niedalekiej przyszłości wpły- 
nie on stanowczo na kierunek ru- 
chu białoruskiego. Alfa. 
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Ambasady w Warszawie i Londynie. 
LONDYN, 15. X. (Pat), Amba- 

sada polska będzie 12-tą z rzędu 
ambasadą w Londynie. Następujące 
państwa reprezentowane są przez 

ambasady: Francja, Stany Zjedno- 
czone, Włochy, Niemcy, Hiszpania, 
Japonja, Turcja, Belgia, Portugalja, 
Brazylja i Argentyna. — Ambasady 
4 ostatnich wymienionych państw 
utworzone zostały już po wojnie. 
Niektóre angielskie dzienniki za- 
mieszczając oficjalny komunikat Fo- 
reign Office o utworzeniu ambasa- 
dy polskiej, podają w uzupełnieniu 
tego komunikatu krótkie życzliwe 
komentarze. Najobszerniejsze i naj- 
życzliwsze komentarze zamieszcza 
„Daily Telegraph", przypominając 
rozbiory Polski i bohaterstwo Koš- 
ciuszki, oraz podkreślając, że do 
pełnego życia państwowego Polska 
powróciła od lat 10. 

BERLIN, 15. X. (Pat). Wiado- 
mošė o podniesieniu przedstawi- 
cielstw dyplomatycznych Polski i 
Anglji do rzędu ambasad wywołała 
żywe komentarze na łamach prasy 
niemieckiej. Dzisiejsze dzienniki pod- 
kreślają zgodnie doniosłe znaczenie 
sukcesu dyplomacji polskiej, pisząc 
o Polsce jako o wielkiem mocar- 
stwie. 

Korespondent warszawski „Frank- 
furter Zeitung“ pisze, że obecnie 
krok analogiczny staje się dla Nie- 
miec sprawą aktualną. Warszawski 
korespondent „Germanji” stwierdza, 
że sprawa otwarcia ambasady nie- 
mieckiej w Warszawie staje się tem- 
bardziej aktualną, że Niemcy same 
nosiły się z takim zamiarćm. 

—j— 

Poseł angielski złożył wizytę 
min. Zaleskiemu. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy. 
W dniu dzisiejszym p. min. Za- 

leski przyjął posła angielskiego w 
Warszawie p. Erzkine'a. Wizyta ta 
pozostaje w ścisłym związku z pod- 
niesieniem poselstwa polskiego w 
Londynie i angielskiego w Warsza- 
wie do rządu ambasad. 

Francja weźmie udział. 
w konferencji morskiej. 
PARYŻ. 15-X. (Pat). Rada mini- 

strów postanowiła udzielić przy- 
chylnej odpowiedzi na zaproszenie 
na konferencję morską, wystosowa- 

ne przez rząd angielski. 

Zbliżenie 

francusko-niemieckie. 

PARYŻ, 14-X. (Pat). Komitet 
wykonawczy francusko - niemieckie- 

go komitetu dla spraw sumiennego 

i źródłowego informorwania opinii 

publicznej, obradujący w Dusseldor- 

fie, postanowił utrzymać w dalszym 

ciągu i rozszerzyć swą akcję, zwięk- 

szając liczbę członków i powołując 

do życia pewną liczbę stałych ko- 

misyj. Paryżu ma powstać ośro- 

dek informacyjny francusko - nie- 

miecki. 

Delegaci zrzeszenia sędziów 

u min. sprawiedliwości. 

WARSZAWA, 15-%, (Pat). Mini- 
ster sprawiedliwości przyjął w dniu 

dzisiejszym przedstawicieli zarządu 

głównego zrzeszenia sędziów i pro- 

kuratorów w osobach prezesa dr. 

Jana Morawskiego, sędziego Naj- 

wyższego Trybunału Administracyj- 

nego, dr. Krzyżanowskiego, sędzie- 

go Sądu Najwyższego oraz wice- 

prezesa Sądu Apelacyjnego Kazi- 

mierza Fleszyńskiego, z którymi o- 

mawiał sprawy, związane z organi- 

zacją i uposażeniem sędziów. 

Wizyta 

Marji Curie-Skłodowskiej 
w N.-Yorku. 

NOWY YORK, 15.X. (Pat). Przy- 
była do Nowego Yorku Marja Cu- 
rie-Skłodowska. Zaakomitą uczoną 

w imieniu ambasadora Filipowicza 
powitał sekretarz poselstwa Podos- 
ki oraz konsulowie generalni Polski 
i Francji. Przybyłe na powitanie 

znakomitej uczonej dziewczynki pol- 
skie w strojach narodowych ofiarowa- 
ły jej kwiaty. Przez cały czas pobytu 
swego w Stanach Zjednoczonych p. 
Curie będzie gościem p. Mallona i 

tylko trzy ostatnie dni bieżącego 
miesiąca spędzi w Białym Domu 
jako gość prezydenta Hoovera i 
jego małżonki. 

Bójka między socjalistami 
i komunistami. 

RYGA, 14.X. (Pat). W dniu wczo- 
rajszym w Rydze odbył się szereg 
pochodów i wieców, zorganizowa- 
nych przez łotewską partję socjal- 
demokratyczną w celu zaprotesto- 
wania przeciwko zmianom, jakie 
rząd zamierza wprowadzić w usta- 
wie o kasach chorych. Na jednym z 
tych wieców pomiędzy socjalistami 
a komunistami wybuchła bójka, któ- 
ra się skończyła aresztowaniem 
przez policję 27 osób, 

" roztopionego 

Sic transit głoria mundi. 
BERLIN, 15-X. (Pat), W Bonn w 

byłym pałacu księżniczki Wikrorji 
pruskiej odbyła się dziś licytacja 
publiczna masy konkursowej Alek- 
sandry Zubkowej, urodzonej księż- 
niczki pruskiej. Sensacyjna licytacja, 
zwabiła licznych reprezentantów 
miejscowej prasy, oraz fotografów 
prasowych. 

Nie zauważono natomiast oficjal- 
nych agentów dworu angielskiego, 
lub byłego dworu pruskiego. Z po- 
wodu wycofania się oferentów z kół 
arystokratycznych licytacja nie przy- 
niosła spodziewanych wyników i we- 
dłud przypuszczeń prasy pokryła 
tylko znikomą część długów Zub- 
kowej, wynoszących 3/4 miljońa mk. 

Starcia między komunistami 
i nacionałistami. 

BERLIN, 15.X. (Pat). Z Hannowe- 
ru donoszą, że w poniedziałek, w cza- 

sie zebrania hittlerowców, doszło do 
starć i bójek między grupami nacjo- 
nalistów i komunistów. Policja inter- 
wenjowała, aresztując szereg osób, u 
których znaleziono rewolwery i szty- 
lety. Jeden z policjantów, ranny szty- 
letem, zmarł. 

Wybuch w warsztatach. 

NOWY YORK, 15.X. (Pat). Przy 
wybuchu w warsztatach Nałionał Tu- 
be Co 4 robotników zostało zabitych, 
a 7 odniosło rany. Wybuch nastąpił 
na skutek spłynięcia znacznej ilości 

metalu do basenu z 
wodą. 

Niemiła przygoda szwagra 
ex-cesarza Wilhelma. 
THIONVILE, 115.X. (Pat). Dnia 

14 b. m. ińspektor policji kontrolują- 
cy paszporty w ekspresie brukselskim 
rozpoznał w jednym z pasażerów 
szwagra byłego cesarza Wilhelma Zu- 
bkowa. Zubkow oświadczył, że został 
wysiedlony z Luksemburgu i zamie- 
rza udać się do Hiszpanji. Władze je- 
dnakże odesłały Zubkowa do Luk- 
semburgu następnym pociągiem. 

Zawalenie się podłogi w pen- 
sjonacie dla studentek. 
BLUE MOUNTAIN (Mississipi), 

15,X. (Pat). Na skutek zawalenia się 
podłogi na drugiem piętrze pensjona- 
tu dla studentek 49 dziewcząt odniosło 
rany. Stan 12 dziewcząt jest ciężki. 
Dziewczęta spadły z wysokości zgó- 
rą 6 metrów. 

KAŻDE OGŁOSZENIE 
SKUTECZNE JEST TYLKO 
BEO w — 

KURJERZE WILENSKIM 
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Kryminalny romans mimowolnego 
samobójcy. 

(Korespondencja własna). 

Paryż, w październiku 1929. 

Czy niema przesady w tak sen- 
sacyjnym tytule? Ani trochę! Wprost 
przeciwnie — żałosny epilog dzie- 
jów Clement Passal'a, znanego poli- 
cji francuskiej pod pseudonimem, o 
wysoce arystokratycznem brzmieniu, 
„markiza de Champaubert'a", jest w 
swojej ścisłej autentyczności o wiele 
bardziej jeszcze „rocambolesgue“, 
aniżeli na zasadzie tego tytułu przy- 
puszczać można. Historji mimowol- 
nego samobójstwa, popelnionego 
rzez owego Arsene Lupin'a z krwi, 
ości, temperamentu i fantazji, po- 

święca cała prasa tutejsza tyleż, je- 
śli nie więcej nawet, miejsca, ile 
melodramatycznej ucieczce pana 
Biesiadowskiego, charge de affaires 
sowieckiego w Paryżu, a przecież 
był to skandal już rzeczywiście bez- 
przykladnyl.. 

Podobno Clėment Passal umy- 
ślił symulować — tylko na pewien 
czas, naturalnie — ofiarę straszliwej 
zbrodni, by w ten sposób zdobyć 
sobie jaknajszerszy rozgłos w Pary- 
żu. Wszystkiemu zaś winne są jego 
nadmierne ambicje... literackie, „mar- 
quis de Champaubert" bowiem — 
który zamierzał wydać swoje „Pa- 
miętniki* i znał doskonale snobizm 
czytelników dzisiejszych, zrozumiał 
w lot, iż książka jego na olbrzymie 
powodzenie wówczas liczyć może, 
jeśli nazwisko autora wymieniane 
będzie w związku z jakąś nadzwy- 
czajną aferą kryminalną. Należało 
to, rzecz prosta, tak zozganizować, 
by nie nąrazić się na konflikt z wła- 
dzami sądowemi — Passal przed 
kilku zaledwie miesiącami opuścił 
był więzienie po pięcioletnim w niem 
pobycie, i wcale mu się nie uśmie- 
chał powrót za kratę... Od czegoż 
jednak wyobrażnia literacka, trzyma- 
na na wodzy przez rozum wytrawnego 
przestępcy! 

Do matki więc pseudo-markiza, 
poczciwej staruszki, mieszkającej w 
maleńkiej mieścinie prowincjonałnej, 
do paru jego tutejszych znajomych 
oraz, co najważniejsze, do redakcji 
wiecznie polującego na sensacje 
„Matin'a* zaczęły napływać listy z 
alarmującemi wiadomościami o lo- 
sach Passal'a, którego tajemnicze i 
nagłe zniknięcie nasuwało już i tak 
fantastyczne przypuszczenia w blis- 
kich mu sferach. „Od soboty wie- 
czorem — od chwili, kiedy syn pa- 
ni został żywcem pogrzebany, na- 
próżno usiłuję stłumić wyrzuty su- 
mienia, dręczące mnie dzień i noc, 
wobec czego zdecydowana jestem 
przyczynić się do jego ocalenia, cho- 
ciażby i z narażeniem własnej oso- 
by mojej, wskazując miejsce, gdzie 
go zakopano. Bodajby to nie było 
za późno!.. | „Madame d'Orgeval*— 
w porywie szlachetnej skruchy — 
udziela wszystkich danych topogra- 
ficznych, aż do dokładnego planu 
sytuacyjnego włącznie, opisując rów- 
nocześnie ze wszystkiemi szczegóła- 
mi bistorję porwania Passal'a. 

W identycznym duchu zredago- 
wane komunikaty dostała też i re- 
dakcja „Matin'a" — nie ulega żad- 
nej wątpliwości: „marquis de Cham- 
paubert* wpadł w zasadzkę, urzą- 
dzoną na niego przez konspiracyjną 
organizację „Chevaliers de Themis“. 

Ci enigmatyczni „rycerze Temi- 
dy“, którzy rekrutują się z pośród 
sfer najwyższej arystokracji fran- 
cuskiej, toczą bezpardonową walkę 
z przestępcami różnej kategorji, ko- 
rzystając z niezaradności władz po- 
licyjnych. Oni to przeto schwycili 
Passal'a, by zmusić go do, wydania 
15-tu miljonów franków, ukrytych 
starannie w podziemiach jakiegoś 

zamku, a pochodzących z licznych 
kradzieży i oszustw — oczywiście, 
cała ta suma miała być zwrócona 
ofiarom jego złodziejstw. Poniaważ 
jednak „markiz* — nie bacząc na 
straszliwe tortury, którym go pod- 
dano — uporczywie odmawiał zdra- 
dzenia swojej tajemnicyi chwalił się 
nawet, że popełniać będzie nowe 
zbrodnie, przeto areopag owych 
„rycerzy sprawiedliwości" skazał go 
na okrutną śmierć przez pogrzeba- 
nie żywczem i wyrok bezzwłocznie 
wykonał. 

Chociaż wszystkie te listy i ko- 
munikaty posiadały bardzo wyrażne 
znamiona taniej „literatury* sensa- 
cyjnej, jednak dwóch przyjaciół u- 
dało się do lasku, wskazanego na 
planie sytuacyjnym nakreślonym 
rączką „pani d'Orgeval*, i rozpo- 
częło poszukiwania. Informacje oka- 
zały się najzupełniej prawdziwemi— 
dokopano się trumy, w której spo- 
czywały zwłoki Passal'a. Rzeczywiś- 
cie został on pochowany żywcem i 
umarł w niewypowiedzianych mę- 
kach z braku powietrza. 

A więc, ohydna zbrodnia, doko- 
nana przez „rycerzy Temidy*? Ву- 
najmniej! dochodzenie śledcze zdo” 
łało śtwierdzić, że był to tragiczny 
epilog mistyfikacji, uplanowanej przez 
samego Vassala. Wyznania nie- 
szczęśliwej „pani d'Orgeval*, mani- 
festy „rycerzów Temidy“, doniesie- 
nia anonimowego trybunalu—wszy- 
stkie te dokumenty były własno- 
ręcznie pisane na maszynie przez 
wielce pomysłowego „markiza de 
Champaubert'a*, pragnącego w ten 
sposób zapewnić rozgłos swoim 
„Pamietnikom“. Zakopał go jeden 
z wspólników w trumnie, sfabryko- 
wanej przez Passala i zaopatrzonej 
w długą rurę, której otwór—wysta- 
jący nad powierzchnią ziemi — miał 
zapewnić „nieboszczykowi* dostęp 
świeżego powietrza Przezorny „mar- 
kiz* wziął nawet ze sobą na „tam- 
ten świat” funt czekołady, by nie 
cierpieć głodu w ciągu paru dni 
swojego umarlactwa. 

Zgubiła go nieznajomość fizyki: 
dla przewietrzania trumny niezbęd- 
ne były dwie rary... Passal odzna” 
czał się skrytym charakterem, co 
znacznie utrudnia znalezienie „Pa- 
miętntków* markiza de Champ" 
aubert'a, w jakiemś niedostępnem 
miejscu przez niego schowanych — 
ot, losl.. Z... Kb. 
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WALUTY | DEWIZY: 
Belgja sc rose o% 124,52 —124,83—124,21 
Kopenhaga . . . . - 238,49—238,09—237,89 
Londyn 4 A sė 4 44 43,42—43,53—43,31 
Nowy York . » . . . . . . 8.90—8,92—8,68 
Paryż. 04 Nė o a 35,05—35,14 - 34,96 
Etanas 26,40'/,—26,46:/, 26,34 
Szwajcarja . . . + . 172,49—1/2,92—172,06 
Stokholm . . . . . . 239.42 — 240,02 — 238,82 
Wiedeń . „ . . « . . 125,35—125,66—125,04 
WAOCRY io sai аша 46,71— 46,83 — 46,59 
Marks nisa | 26 DECA 212,77 

Papiery procentowe: Pożyczka inwesty- 
cyjna 117,00 — 117,50. Premjowa dolarowa 
63,00 - 63,50—63,25. 5% konwersyjna 50,50. 
Stabilizacyjna 88,25—88,50. 89/, L. Z. B. G. 
K i B. R., obl. B. G. K. 9400. Te same 
70, 83,25. 4!/,0, L. Z siem. 47,25. 795 L. 
Z. ziemskie dolarowe 77,00. 5% warszaw- 
skie 50,75. 8% warszawskie 67,25—67,00— 
67,25. 

Akcje: Bank Handlowy 117,00. Polski 
166,50 Zachodni 70,00. Firley 51,00. Lilpop 
28,50. Modrzejów 18,00 — 18,50. Ostrowiec 
III emisja 76,00. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!!     

  

      

Szkoła a zdrowie.” 
Od szkoły wymaga się obecnie, 

aby była nietylko zakładem naucza- 
nia, ale instytucją wychowawczą, 
uwzględniającą harmonijny rozwój 
dziecka, t. j. umysłowy, fizyczny i 
moralny. Zrozumiano dzisiaj po- 
wszechnie, że szkoła, dająca tylko 
pewien zasób wiadomości, a nie 
rozwijająca uczuć jest absurdem, bo 
sama natura naszego umysłu, od- 
wieczne dążenie jego do ideału wy- 
„maga, byśmy budzili i kształcili w 
dziecku uczucie, będące źródłem 
natchnienia i wszelkich podniosłych 
porywów człowieka. Gdzie wycho- 
wanie nie rozwija uczucia, tam obni- 
ża się poziom etyczny społeczeń- 
stwa, zwiększa się ilość przestępstw, 
zbrodni i samobójstw. Drugą nie- 
zmiernie ważną rzeczą, której wy- 
maga się od współczesnej szkoły 
jest kształcenie siły woli i charakte- 
ru. Żaden najgenjalniejszy umysł 
ludzki nie zdoła nic zdziałać, jeśli 
braknie mu wielkiej i skupionej mo- 
cy, która z chaosu wydobywa jed- 
ność i stałość, która daje wszystko 
zwyciężającą energję. Wreszcie szko- 
ła nie może pominąć trzeciego rów- 
norzędnego czynnika, jakim w har- 
monijnym rozwoju dziecka jest pra- 
widłowy rozwój fizyczny. Dzisiejsza 
szkoła doskonale zdaje sobie spra- 
wę z tego, że najwyższe władze 

*) Dr. Brokowski Stefan — „Sprawozda- 
nie z opieki higjeniczno-lekarskiej w szko- 
łach powszechnych publicznych miasta 
Wilna”, Wilno — [929 r. 

psychiczne są ściśle związane z 
czynnościami komórek mózgowych, 
że dziecko osłabione. wyczerpane i 
niedokrwiste nie może rozwinąć na- 
leżytej sprawności umysłowej; że 
natomiast dobrze pielęgnowane i 
odżywiane dzieci rodziców zamoż- 
nych znacznie szybciej rozwijają się 
umysłowo—i t. d. Nic więc dziwne- 
go, że obecnie medycyna i higjena 
podniosły swój głos potężny w spra- 
wach nauczania i wychowania, że 
obok nauczyciela stanął do pracy 
wychowawczej lekarz-higjenista, któ- 
rego działalność na terenie szkoły 
jak najmocniej zazębia się z pracą 
pedagogiczną. 

rozumiałą jest rzeczą, że troska 
o prawidłowy rozwój fizyczny mło- 
dych pokoleń powinna być w da- 
nem społeczeństwie tem wyższą, im 
niższy jest w niem stan zdrowotno- 
ści publicznej. Od tego stanu bo- 
wiem zależy wartość jego twórczych 
sił umysłowych i fizycznych, jego 
potęga, dobrobyt i szczęście. Krót- 

o mówiąc, stan zdrowotności pu- 
blicznej jest fundamentem, na któ- 
rym wspiera się budowa gmachu 
narodowego życia. Dlatego też 
wszelkie prace z zakresu higjeny 
podjęte i prowadzone na terenie 
szkoły nie są litylko pracą szkolną, 
ale pracą społeczną w' najszerszem 
i najszlachetniejszem tego słowa 
znaczeniu. Jeżeli tak jest, to społe- 
czeństwo w swoim własnym intere- 
sie winno żywo interesować się tem, 
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Konferencja z p. min. 
Świtalskim. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wobec lekkiej niedyspozycji p. 
premjera Šwitalskiego zapowiedzia- 
ne na dzien dzisiejįszy audjencje w 
prezydjum Rady Ministrów zostały 
odwołane. 

Mimo niedyspozycji p. premier 
Świtalski odbył jednak konferencje 
z ministrami: Czerwińskim, Matu- 
szewskim i Kwiatkowskim. 

W sprawie likwidacji 

latyfundjów obywateli 
niemieckich. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy. 

Wczoraj p. min. Zaleski złożył 
wizytę p. min. Staniewiczowi i od- 
był z nim konferencję, która była 
poświęcona zagadnieniu likwidacji 
latyfundjów obywateli niemieckich 
położonych w obrębie Rzeczypospo- 
litej,związanych z wykonaniem refor- 
my rolnej. 

Zebranie klubu 

parlamentarnego B.B.W. z R. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy 

Dnia 17 b. m. w godz. przedpo- 
łudniowych odbędzie się w lokalu 
sejmowym zebranie klubu parla- 
mentarnego B. B. pod przewodnict- 
wem prezesa p. Sławka. 

Tegoż dnia w godz. popołudn. 
p. premjer Świtalski urządza w pre- 
zydjum Rady Ministrów herbatkę 
dla posłów klubu B. B. 

Konferancja Marszałka 

Piłsudskiego z prezesem 
Sławkiem. 

Tel. od wł, kor, z Warszawy. 
Marszałek Piłsudski, który przez 

ostatnie kilkanaście dni odpoczywał 
w swej willi w Sulejówku powrócił 
do Warszawy i przystąpił do nor- 
malnej pracy. 

W niedzielę ubiegłą p. Marsza- 
łek przyjął u siebie prezesa Sławka, 
z którym odbył dłuższą konferencję. 

—— 

O przedłużenie dnia pracy 
w Łotwie. 

RYGA, 15-X. (Pat). Na wczoraj- 
szem posiedzeniu rady ministrów 
rozpatrywano projekt ustawy o prze- 

dłużeniu dnia pracy w zakładach i 
instytucjach państwowych. Projekt 
ustawy w tej sprawie wniesiony zo- 
stanie celem rozpatrzenia do sejmu. 

aga * 

Zamknięcie obrad 

międzynarodowego kongresu 
dziennikarzy. 

ANTWERPJA, 15 X. (Pat). Mię- 
dzynarodowy kongres dziennikarzy 
zamknął swe obrady po opracowa- 
niu przez komitet wykonawczy sta- 
tutu międzynarodowego sądu hono- 
rowego dla dziennikarzy. у RZA 

Herriot o unji europejskiej. 
LYON, 15-X. (Pat). Po powrocie 

z podróży zagranicę, w czasie któ- 
rej wygłosił kilka odczytów w $%pra- 
wie organizacji federacji europej 
skiej, Herriot oświadczył, że myśl 
jest już obecnie rzucona. Trzeba te- 
raz rozpatrzyć szczegóły, co on sam 
starał się już zrobić. Fałszywe jest 
przypuszczenie — mówił Herriot — 
jakoby unja europejska miała być 
skierowana przeciwko Ameryce. Nie 
pragniemy bynajmniej zrobić nic 
innego, jak zrobiła sama Ameryka, 
ustanawiając na kongresie w Hawa- 
nie radę panamerykańską. 

co się u nas w tej dziedzinie 
robi. 

Niedawno pojawiło się bardzo 
starannie wydane przez magistrat 
m. Wilna „Sprawozdanie z opieki 
higjeniczno-lekarskiej w szkołach 
owszechnych publicznych miasta 

Wilna za rok 1928/29" opracowane 
przez naczelnego lekarza szkół po- 
wszechnych d-ra Stefana Brokow- 
skiego. 

„Jeżeli za cel higieny szkolnej — 
pisze dr. Brokowski—będziemy uwa- 
żać dążenie do wzmożenia odpor- 
ności fizycznej i psychicznej uczącej 
się młodzieży, oraz zwalczanie cho- 
robowości i śmiertelności w wieku 
szkolnym, to przegląd prac z zakresu 
opieki higjeniczno-lekarskiej doko- 
nany w roku spawozdawczym będzie 
się przedstawiał jako szereg wysił- 
ków, zmierzających ku temu celowi 
środkami i metodami udoskonala- 
nemi z roku na rok". W tym krót- 
kim, a zwięzłym wstępie, dr. Bro- 
kowski daje obraz zorganizowanego 
przeciwdziałania czynnikom szkodli- 
wym dla zdrowia mas dziecięcych. 
Dane liczbowe w sprawozdaniu.dają 
orjentację co do wyników usiłowań 
na polu higieny szkolnej. 

roku sprawozdawczym pod 
stałą opieką lakarską zorganizowaną 
przez Samorząd znajdowało się 60 
szkół powszechnych z liczbą 14.457 
dzieci w wieku 7—15 lat (łącznie 
z 19 prywatnemi szkołami żydow- 
skiemi, w których było 3.299 dzieci). 
Stan liczebny lekarzy szkolnych wy- 
nosił: 7 lekarzy dla szkół publicz- 
nych, 2 dla szkół żydowskich i | 
stanowisko kierownicze; ogółem 10 

Же е ЬОБ "jego": 

Akcja przeciwplebiscytowa w Niemczech. 
BERLIN, 15.X (Pat.) Biuro Wolffa 

ogłasza odezwę przeciwko akcji ple- 
biscytowej kół prawicowych, pod- 
isaną przez członków gabinetu z 
baca Muellerem na czele, 
przez premjera pruskiego Brauna, 
prezydenta Banku Rzeszy dr. Scha- 
chta, oraz licznych przedstawicieli 
świata politycznego, gospodarczego 
i naukowego. 

Odezwa, wskazując na sukcesy 
polityki porozumienia, zwraca się w 
tonie zdecydowanym preciwko ple- 
biscytowi, jako dążeniu do obalenia 
dotychczasowej polityki niemieckiej, 
zagrażającemu rozwojowi Niemiec. 
Akcję plebiscytową określa odezwa 
jako „potworneść i próbę demago- 
gji najgorszego gatunku". Jednocześ- 
nie ks, kardynał Bertram ogłosił — 
jak donosi „Schlesieche Volkszei- 
tung" orędzie do kleru, przestrze- 

gając przed zgubnemi skutkami ple- 
biscytu i zalecając powstrzymanie 
się od udziała w nim. 

BERLIN, 15.X (Pat.) Katolickie 
centrum i bawarska partja ludowa 
ogłosiły wspólny komunikat, potę- 
piający w ostrej i zdecydowanej 
formie akcję plebiscytową stronnictw 
prawicowych przeciwko planowi 
Younga i wzywający do przeciw- 
działania anty-rządowej propagandzie 
kół prawicowych. 

Hugenberg nawołuje. 

BERLIN, 15.X (Przewodniczący 
komitetu plebiscytowego poseł Hu- 
genberg ogłosił odezwę, atakującą 
proklamację nitmieckich sfer pro- 
rządowych i wzywającą niemieckich 
wyborców do tłumnego zapisywania 
się na listy plebiscytowe. 

  

Przeciwko ratyfikacji planu Younga. 
BERLIN, 15-X. (Pat). Zaostrza- 

jącą się z każdym dniem kampanję 
prawicową, popieraną przez komitet 
prasowy Hugenberga, przeciw raty- 
fikacji planu Younga rząd Rzeszy 
stara się sparaliżować przez wystą- 
pienia swoich czołowych przedsta- 
wicieli. Po przemówieniach mini- 
strów Seweringa i Guerarda wygło- 
sił dziś przed mikrofonem mowę 
polemiczną premjer pruski Braun, 

który określił akcję plebiscytową 
jako zbrodnię, popełnioną na naro- 
dzie niemieckim. Minister wyraził 
przekonanie, że urzędnicy państwo- 
wi nie pójdą na lep agitacji kół 
prawicowych i że tam, gdzie cho- 
dzi o interesy żywotne narodu i pań- 
stwa niemieckiego i, o autorytet 
rządu, zrozumieją swój obowiązek 
i odmówią kategorycznie poparcia 
plebiscytu. 

Pierwsze powakacyjne 
posiedzenie Wydziału 

Wojewódzkiego. 
W dniu 14-go b. m. odbyło się 

pierwsze, po dłuższych wakacjach, 
posiedzenie Wydziału Wojewódz- 
kiego w Wilnie. Na posiedzeniu 
przewodniczył p. wicewojewoda 'St. 
Kirtiklis. Obecni byli wszyscy człon- 
kowie Wydziału Wojewódzkiego jak 
również nowy prezes Izby Skarbo- 
wej w Wilnie p. E, Ratynski. 

Po zagajeniu posiedzenia obecni 
na wezwanie przewodniczącego ucz- 

cili przez powstanie i chwilę sku- 

pienia pamięć zmarłego w dniu 26 
lipca r. b. p. Marjana Cywińskiego, 
członka Wileńskiej Rady Wojewódz- 
kiej z terenu powiatu święciańskie- 
go, znanego chlubnie działacza na 
polu pracy samorządowej i społecz- 
nej. 

Z ważniejszych spraw jakie były 
przedmiotem obrad wypada nad- 
mienić następujące: |) Wskazanie 
przez Wydział Wojewódzki dwóch 
kandydatów, którzy w charakterze 
przedstawicieli sfer samorządowych 
„weszliby w skład komisji wojewódz- 
kiej dla przedwstępnego przygoto- 
wania materjałów w sprawie usta- 
lenia urzędowej nomenklatury miej- 
scowości w Polsce. Jako kandyda- 
tów Wydział Wojewódzki wskazał 
następujące osoby: p. Wacława Giz- 
bert-Studnickiego i p. Ezebjusza Ło- 
pacińskiego, znanych na gruncie 
wileńskim jako miłośników i znaw- 
ców zabytków. 2) Wysłuchanie o- 
pinji Wydziału Wojewódzkiego w 
sprawach projektu wyrównania gra- 
nic powiatów: wileńsko-trockiego i 
oszmiańskiego z jednej strony, a 
pow. lidzkiego z drugiej strony. 3) 
Sprawa wydania rozporządzeń po- 
rządkowych wojewody o zapobiega- 
niu pożaru, o zakazie umieszczania 
w miejscach i lokalach publicznych 
t. zw. aparatów zręczności i w 
przedmiocie wszelkiego rodzaju au- 
tomatów. Pozatem Wydział Woje- 
wódzki rozpatrzył: Dwie sprawy z 
dziedziny przepisów 0 zwalczaniu 
alkoholizmu, 7 uchwał sejmikowych 
natury finansowej oraz 17 odwołań 
od decyzji organów samorządowych. 

  

lekarzy i 8 higjenistek. Czyli na 
każdegu lekarza w szkołach publicz- 
nych wypadało przeciętnie 1.594 
dzieci, a w prywatnych szkołach ży- 
dowskich 1.649 dzieci. Jedna higje- 
nistka w szkołach publicznych ob- 
sługiwała 1.860 dzieci, 
żydowskich 1.649 dzieci. 

Fundusze samorządu m. Wilna 
na higjenę szkolną, w stosunku do 
możliwości finansowych, należy u- 
znać za zadowalniające; wynoszą one 
w ogólnej sumie 413.731 zł. 

onieważ wykwalifikowanych le- 
karzy szkolnych mamy mało, został 
zorganizowany przez katedrę higieny 
U. S. B. kurs dla lekarzy szkolnych, 
który trwał od 3.X 1928 r. do 27.VI 
1929 r. Z 9 lekarzy rejonowych w 
szkolnictwie powszechnem kurs ten 
ukończyło 7-u. 

Stan pomieszczeń szkolnych po- 
zostawia wiele dożyczenia. „Połowa. 
blisko dzieci skazana jest na prze- 
bywanie w dusznych i ciemnych 
izbach lekcyjnych". Często brak po- 
mieszczeń pomocniczych, jak sale 
rekreacyjne, sale gimnastyczne, które 
jak słusznie dr. Brokowski podkreśla, 
są nieodzownym warunkiem pracy 
pedagogicznej. W tej ciasnocie po- 
mieszczeń. szkolnych brak również 
gabinetów lekarskich tak, że w 830/, 
lekarz szkolny zmuszony jest prze- 
rowadzać badania w kancelarii, 

klasie i wogóle gdzie się da. 
Stan chorobowy dzieci w roku 

sprawozdawczym przedstawia się 
następująco: Jaglica w porównaniu 
z rokiem ubiegłym nie wykazała 
wybitnych różnie ilościowych, co 
wskazywałoby na te, że zdołano tę 

   

w szkołach. 

Transport złota dla Polski. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Dowiadujemy się, že Bank Pol- 

ski zakupił ostatnio na rynku ame- 
rykańskim transport złota wartości 
9 miljonów złotych. Nowy kruszec 
został zakupiony celem powiększe- 
nia zapasów złota Banku Polskiego. 

Wizyta estońskiego ministra 
spraw zagranicznych w Rydze. 

RYGA, 15.X (Pat). We czwartek 
do Rygi przybywa estoński minister 
spraw zagranicznych, który odbędzie 
z ministrem Balodisem kolejną na- 
radę w sprawach polityki gospo- 
darczej. Między innemi omawiana 
będzie sprawa unji celnej. Również 
omawiana ma być podobno sytuacja, 
jaka wynikła dla obu państw w 
związku z podwyższeniem importo- 
wych stawek celnych na masło 
przez Niemcy. Wskutek tego mocno 
ucierpią interesy gospodarcze obu 
państw. 

Dr. M. Moszyński 
powrócił. 

Antoko! 14—4. 
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chorobę opanowač. Przeprowadzono 
2399 szczepień ochronnych od ospy, 
oraz skuteczną propagandę ušwia- 
damiającą o szerzeniu się duru i 
masowego odwszawiania. Sprawoz- 
danie podaje dalej niezwykle ra- 
dosną wiadomość: odsetek gruźlicy 
płuc zmniejszył się o 0.8”/, w sto- 
sunku do zeszłorocznego. W roku 
ubiegłym ogólna ilość stwierdzonej 
gruźlicy wynosiła 4,5%/0 w roku spra- 
wozdawczym 4,29*/ę. 

Stan czystości wśród dziatwy 
szkolnej nasuwa smutne refleksje. 
Liczba dzieci brudnych wynosiła 
2114; zawszawionych było 1750 dzie- 
ci. Jak stwierdza sprawozdanie, wal- 
ka z brudem napotyka w wielu wy- 
padkach na zdecydowany opór ro- 
dziców. 

„Zapoczątkowana od 3 lat akcja 
dożywiania dzieci w szkole rozwija 
się pomyślnie dzięki asygnowaniu 
na ten cel znacznych kredytów 
przez Samorząd. Według ankiety, 
przeprowadzonej w roku ubiegłym 
ustalono, że w szkołach publicznych 
dożywiania potrzebowało 32,90/o t.j. 
1/, dzieci. Obecnie wszystkie te dzie- 
ci zostały objęte akcją dożywiania. 
Jest to efekt zadowalniający i gra- 
niczący prawie z całkowitem wyko- 
naniem zadania, tak, że można po- 
wiedzieć, że w szkołach powszech- 
nych publicznych m. Wilna niema 
dzieci głodnych w godzinach lek- 
cyjnych*. 

d kolonjach i półkolonjach na- 
| my obszernie w osobnym arty- 

ule. Należy wspomnieć jeszcze o 
miejskiej pracowni psychologicznej, 
w której w roku sprawozdawczym 

Wpłaty za elektryczność i wszystkie inne podatki na rzecz 
Magistratu i Kasy Chorych przyjmowane są bez żad- 
nych dodatkowych opłat. 

KASA czynna od 9-ej do |'/s rano i od 6'/ do 8 wieczór, 
za wyjątkiem niedziel i świąt. 

rowno ywa 

Nr. 237 (1582) 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
Przemówienie ks. Tumasa na 
zjeździe Związku Odzyskania 

Wilna. 
W niedzielę ubiegłą w Kownie za- 

kończyły się dwudniowe obrady IV 
walnego zgromadzenia przedstawicie- 
li oddziału Związ. Odzyskania Wilna. 

Szereg przemówień powitalnych 
rozpoczął płomienną odezwą do ucze- 
stników zjazdu ks. kan. Tumas. Nale- 
ży ze smutkiem wyznać — rozpoczął 
mówca, — że wśród naszej młodzieży 
akademickiej powstała myśl zrzecze- 
nia się Wilna. Myśl taka jest absur- 
dem, godnym zwyrodniałych synów 
Litwy. Niektórzy twierdzą, że odzys- 
kanie Wilna jest wzniosłym ideałem 
a nie rzeczywistością. Jeżeli tak i jest, 
to tembardziej musimy cenić ten ide- 
ał, ponieważ on uszlachetnia naród 
litewski, zapala go do wielkiego czy- 
nu i nie pozwoli mu znikczemnieć. 
Naród musi mieć świętą sprawę, dla 
której każdy prawy Litwin z radością 
swe życie odda. Idea odzyskania Wil- 
na ma więc wielkie znaczenie wycho- 
wawcze, i jeśliby jej dotąd nie było, 
należałoby ją dzisiaj tutaj natych- 
miast stworzyć. Litwa będzie z Wil- 
nem albo jej wcale nie będzie. Odzy- 
skanie Wilna jest zadaniem i najgo- 
rętszem pragnieniem całego narodu— 
Wilno, — kończył wśród burzy okla- 
sków ks. Tumas, — jest treścią pa- 
trjotyzmu litewskiego. 

Panama tłuszczowa. 

Dziś w kowieńskim sądzie wojsko- 
wym rozpoczyna się rozprawa w spra- 
wie panamy tłuszczowej. Jak brzmi 
akt oskarżenia, w roku 1924 wchodzą- 
ca w skład bloku rządowego razem z 
chrześcijańską demokracją  partja 
Ukininku-Sajunga (blok gospodarczy) 
podjęła się dostawy dla armji słoniny 
pochodzenia litewskiego. Jak. się jed- 
nak okazało, dostarczono słoniny a- 
merykańskiej w znacznie gorszym ga- 
tunku. Liczba oskarżonych wynosi 12 
osób. Między oskarżonymi znajduje 
się dwuch byłych członków sejmu. 

Etykietki wileńskie. 
Związek odzyskania Wilna wydał 

etykietki wileńskie, które naklejane 
będą na odwrotniej stronie listów. Na- 
bywa się etykietki w urzędach pocz- 
towych po 5 ct. 

Nowy łotewski attache woj- 
skowy w Kownie. 

Dotychczasowy łotewski atachć 
wojskowy płk. Indans powraca do Ry- 
gi. Na jego miejsce przybywa obecny 
attachć w Tallinie płk. Żids. 

Nowy gmach poczty w Kownie. 

Opracowano już plany budowy no- 
wego gmachu poczty w Kownie. Rząd 
asygnuje na ten ceł 1—1 i pół milj. It. 
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Komunalna Kasa Oszczednošci 
miasta Wilna 

ul. Ad. Mickiewicza Nr 11. Telefon 17-73. 

PRZYJMUJE WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE i CZEKOWE 
w złotych i dolarach. Płaci za wkłady wysokie procenta. 

ZAŁATWIA WSZELKIE OPERACJE 
W ZAKRES BANKOWOŚCI WCHODZĄCE 

Za wkłady miasto Wilno odpowiada całym swym majątkiem. 

  

  

przeprowadzono 1052 badań indy- 
widualnych metodą Binet"Termana, 
oraz zbadano tytułem próby zbioro- 
wemi testami Decroly i Buyse ošm“ 
pierwszych oddziałów szkół pow- 
szechnych. Poza tem, w związku z 
zapoczątkowaniem badań psycho- 
technicznych, wszystkie siódme od- 
działy szkół żeńskich zostały zba- 
dane zbiorowemi testami Binet-Ter- 
mana. 

W bardzo ogólnem, 
ujęciu przedstawiliśmy tutaj treść 
sprawozdania, które niewątpliwie 
stanowi bardzo cenny przyczynek 
odnoszący się do całokształtu prac 
nad wychowaniem młodego pokole- 
nia, nad rozwojem kultury w Wil- 
nie. Nie potrzebujemy tutaj przed- 
stawiać w jakich warunkach, szcze- 
gólniej jeśli idzie o higjenę szkolną, 
rozwija się ta praca i jakich wysił- 
ków trzeba było, aby ją postawić 
na tym poziomie, na jakim ją w 
sprawozdaniu widzimy. Rozumie się, 
jest jeszcze na tem polu wiele do 
zrobienia, ale trzeba przyznać, u- 
czyniono już bardzo dużo. Jest nie- 
wątpliwą zasługą d-ra Stefana Bro- 
kowskiego, że w dziedzinie prac i 
zabiegów z zakresu higjeny szkol- 
nej .wysunął Wilno na jedno z pierw- 
szych miejsc w Polsce. 

I gdyby poseł dr. Brokowski, 
poza wybitną pracą organizatora о- 
pieki higjeniczno-lekarskiej, nie miał 
innych wielkich zasług na polu spo- 
łecznem, jużby się dobrze społeczeń- 
stwu wileńskiemu zasłużył. 

Andrzej Jasiński. 

RY 

liczbowem
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We wsi Waszkuńce gminy koniawskiej pode aś robót Many 

wykopano kościotrup, jak się następnie okazało, Inierza polskiego za* 

mordowanego podstępnie na wiosnę 1919 roku. Sprawcą morderstwa był 

mieszkaniec tej wsi Iwanowski, który zabił żołnierza podczas zatargu rze- 

komo na tle rekwizycji paszy dla koni. 

Iwanowskiego aresztowano. 
śledczo-sądowe. (0). 

Dalsze dochodzenie prowadzą władze 

Z działalności grupy Regjonalnej B. B. W. R. 
W Komajach, pow. święciańskie" 

go. odbyło się dn. 13 b. m. zebra- 

nie ludności gminy oraz mężów za- 

ufania BBWR. z udziałem p. sen. 

J. Trzeciaka. Senator w słowach 
prostych, a zrozumiałych dla zebra- 

nych, omówił obszernie sprawy go- 

spodarcze i polityczne, przyczem 

poruszone zostały bolączki gminy. 

Po dyskusji uchwalono jednomyślnie 

wyrazić szczere podziękowanie Bez* 

partyjnemu Blokowi i przybylemu 

senatorowi Trzeciakowi za całą dzia- 

łalność i szczególnie za wniesienie 

do Sejmu projektu zmiany konsty- 

tucji, oraz wyrażono najgłębszy hołd 

dla Pana Prezydenta Rzplitej i dla - 
Pana Marszałka Piłsudskiego. 

W Wilejce pow. w świetlicy strze- 
leckiej odbył się dnia 13 b. m. licz- 

ny wiec, który zgromadził miejsco- 
wych i okolicznych obywateli ze 
starostą Witkowskim na czele, na 
który przybyli z Wilna posłowie: 
Jan Piłsudski i Wład. Kamiński, oraz 
red. Świderski. Wiec zagaił prezes 
rady pow. BBWR. inż. Butarewicz, 
poczem pos. Piłsudski wygłosił w 
doskonałej formie odczyt o konsty” 
tucji, zaznajamiając zebranych z za” 
sadami projektu zmiany konstytucji, 
złożonego przez BBWR. w Sejmie. 
Zebranie nagrodziło mówcę huczne- 
mi oklaskami. Pos. W. Kamiński w 
dłuższem przemówieniu zobrazował 
sytuację gospodarczą i polityczną 
kraju. Po przemówieniach przewod” 
niczący odczytał zgłoszoną do pre- 
zydjum uchwałę treści następującej: 
„Zgzomadzeni w dniu 13 paździer” 
nika 1929 na wiecu w Wilejce po 
wysłuchaniu referatów posłów Jana 
Piłsudskiego i Wład. Kamińskiego o 
sytuacji politycznej i gospodarczej 
kraju, uchwalili wyrazić bezwzględ* 
ne zaufanie dla Bezpartyjnego Blo- 
ku Współpracy z Rządem i okazać 

mu zarówno w pracach nad refor" 
mą konstytucji, jak i całej państwo- 
wo-twórczej działalności najdalej 
idące poparcie". 

W Głębokiem. pow. dziśnieńskie- 

go, w sali teatru odbyło się liczne 

zgromadzenie pod przewodnictwem 

p. ]. Szukiewicza, na które przybyli 
przedstawiciele ludności miejscowej 

i okolicznej z p. starostą Jankow- 

skim na czele. Poseł dr. St. Bro” 
kowski z Wilna wygłosił do zebra- 

nych dłuższe przemówienie, w któ- 

rem zobrazował obecną sytuację 

polityczną i gospodarczą kraju, wy+ 

słuchane z wielka uwagą i nagro- 
dzone hucznemi oklaskami. Specjal- 
ny ustęp przemówienia poświęcił 

poseł omówieniu spraw gospodar- 

czych, rolnych i samorządowych po” 

wiatu. Następnie odbyła się konfe- 

rencja z mężami zaufania, na któ” 

rej omówiono szczegółowo sprawy 

organizacyjne. 

W Mołodecznie dnia 14 b. m. w 

zapełnionej sali miejscowego kina 

odbyło się liczne zgromadzenie — а- 

dowe pod przewodnictwem p. W, 

Witkiewicza, na którem wygłosili 
przemówienia posłowie BBWR Jan 
Piłsudski i Wład. Kamiński. Odczyt 

posła Piłsudskiego poświęcony omó- 

wieniu różnych systemów  ustro“ 

jowych i zaznajamiający zebranych z 

głównemi zasadami projektu refor- 

my konstytucji, wniesionego do Sej- 

mu przez Klub BB., został nagro- 

dzony żywemi oklaskami. Następnie 

zabrał głos pos. Kamiński, przed- 

stawiając ogólną sytuację gospodar* 

czą w państwie i nawołując społe- 

czeństwo do wytężonej samodziel- 

nej pracy w każdej dziedzinie nad 

pomnożeniem dóbr ogólnych. Prze- 

mówienie to również wywołało ży- 

we zrozumienie i oklaski. 

Trup uduszonego. 
W lesie majątku Skidel, powiatu gro- 

dzieńskiego, około gajówki Rzeczki, został 
znaleziony trup mieszkańca wsi Sawolówka, 
gminy żytomelskiej, Jana Myszki. 

NOWO - ŚWIĘCIANY 
-- Nowa placówka Z. P. O. K. w Nowo- 

Święcianach. W sobotę 5 b. m. po południu 
dbyło się w Nowo-Święcianach poświęcenie 
łokalu przedszkola Związku Pracy Obywa- 
telskiej Kobiet. Niemal cała ludność N-Świę. 
«ian i kiłkanaście osób ze Święcian, zwiedzi- 
ło przedszkole, kótrego dekoracje i urzą- 
dzenie budziły ogólny zachwyt. Tu dopiero 
dowiedzieliśmy się czem powinno być dziec- 
ko we współczesnem społeczeństwie i jakich 
potrzebuje warunków do swego wszechst- 
ronego rozwoju. Za tę tak poglądową lekcję, 
przedewszystkiem należy się podziękowanie 
inicjatorkom i twórczyniom dokonanego 
dzieła. 
„ Przy dźwiękach orkiestry kolejowej za- 
jechały samochody z gośćmi i rozpoczęła się 
uroczystość. Poświęcenia dokonał ks. pro- 
boszcz Jakowanis, który potem w krótkiem 
przemówieniu oddał nową placówkę рой о- 
piekę Boga i społeczeństwa. Następnie prze- 
wodnicząca miejscowego koła Z. P. O. K. 
p. Brzezińska przedstawiła treściwie histo- 
rję powstania tej placówki i złożyła podzię- 
kowanie przedstawicielom władz, wojskowo- 
ści i organizacyj społecznych za poparcie i 
za przybycie na uroczystości. , 

W dalszej kolei przemawiali p. starosta, 
p. inspektor szkolny i p. starościna Mydla- 
rzowa, przewodnicząca oddziału Z. P. O. K. 
powiatu święciańskiego, która podkreśliła 
ogrom pracy i wysiłku, włożonego w two- 
rzenie przedszkola przez p. Brzezińską, 
przewodniczącą miejscowego koła i w imie- 
niu organizacji dziękowała jej i wszystkim 
członkiniom koła. p 

P. wojewoda nadesłał list z życzeniami, 
ponieważ osobiście z powodu zajęć urzędo- 

wych nie mógł wziąć udziału w uroczysto- 
ściach. . W drugiej części programu na- 
stąpiły śpiewy, deklamacje i obrazki sceni- 
<zne, odegrane na obszernej werandzie przez 
dzieci. 

Mali artyści zbierali gorące oklaski. 

Następnie goście i gospodynie w liczbie 
"około 100, zebrali się w pięknie udekorowanej 
sali szkoły powszechnej, gdzie miejscowe ko- 
ło Z. P. O. K. podejmowało gości podwie- 
<zorkiem. W miłym nastroju, słuchając pro- 
dukcyj chóru szkolnego i deklamacyj, prze- 
<iągnęło się przyjęcie do późnego wieczora. 
W czasie podwieczorku, odczytała p. Brze- 
zińska „depeszę z życzeniami od p. wicewo- 
jewodziny  Kirtiklisowej, przewodniczącej 
Związku wojewódzkiego. 

z uczuciem wdzięczności i uznania, za 
utworzenie tak pożytecznej i niezbędnej in- 
stytucji, dla swych dzieci, rozeszli się mie- 
szkańcy Nowo-Święcian, a goście odjechali 
na dwóch wyładowanych po brzegi samocho- 
dach ciężarowych, unosząc miłe wrażenie i 
uznanie dla gospodyń. 

BIAŁYSTOK 
+Z ruchu zawodowego w Białymstok. 

Zarząd związku zawodowego robotników M 
robotnic przemysłu włókienniczego Rzplitej 

Polskiej, oddział w Białymstoku, wydał dnia 
9 października, drukiem odezwę do robotni- 
ków. przemysłu włókienniczego, w której za- 
powiada podjęcie energicznych starań o po- 
R SCE ich pracy. 

lęto W. F. i P. W. w Bialymstok: 
Celem pogłębienia pracy wychowania fizy: 
S na terenie województwa bialostoc- 
iego i sprawdzenia ników, osiągni 

w tej dziedzinie w a ow, 
1928—1929, w myśl uchwały białostockiego 
wojewódzkiego komitetu W. F. i P. W. z 
dnia 11 września r. b. p. wojewoda białosto- 
po przewodniczący tego komitetu, za- 

ządził organizację pierwszego wojewód. kiego święta W. F.i P. W. w dni i 15 
paždziernika r. b. w Bi X md akiai W pierwszym dniu święta odbyło się 
kościele parafjalnym Babolcźetwa: „i 
rem obecny był p. wojewoda, oraz przedsta- 
wiciele władz i organizacyj społecznych. 

Oględziny lekarskie trupa pozwalają przy- 

puszczać, że Myszka zosatł uduszony. 

Po nabożeństwie p. wojewoda udał się na 

boisko, gdzie się odbyła defilada zawodni- 

ków, rozpoczynająca zawody sportowe. 

Zawdy zakończono wczoraj rozdaniem 

nagród. 

Z POGRANICZA 
+ Znowu postrzelenie na pogran. pol.- 

lit. W nocy z 13 na 14 b. m. w rejonie Wie- 

żajn, we wsi Świsłocz Mała, jeden z miejs- 

cowych wieśniaków, Bronisław Lisowski ła- 

pał ryby w pogranicznem jeziorze, co wywo- 

łało niezadowolenie, przechodzącego po dru- 

giej stronie jeziora patrolu litewskiej straży 

pogranicznej, który dał w kierunku wieśnia- 

ka kilka strzałów karabinowych. Jednym z 

nich Lisowski został ciężko ranny. 

W związku z powyższym wypadkiem wła- 

dze polskie zamierzają interwenjować u po- 

granicznych władz litewskich w celu położe- 

nia kresu dość częstym wybrykom niedyscy- 

plinowanych strażników litewskich. 

+Przyłapanie większego przemytu. Nocy 

onegdajszej na odcinku granicznym Filipów 

zaczajona placówka K. O. P. ujęła kilku 

przemytników usiłujących przeszmuglować 

z Litwy do Polski 50 kig. sacharyny i I klg. 

kokainy. 
* 

Autor listu,adresowanego do p. H. Romer 

w sprawie Żyrowic), a podpisanego R. G. 

proszony jest o podanie swego nazwiska i 

adresu, a otrzyma wówczas odpowiedź. 

SPORT 
ZAWODY STRZELECKIE Z BRONI MAŁOK. 

O MISTRZ. CHOR. HARCERSK. MĘSKIEJ. 

W ubiegłą niedzielę odbyły się w Wilnie 
zawody strzeleckie z broni małokalibrowej 
o mistrzostwo Chorągwi Wil. Z. H. P.. Do 
zawodów stanęło 5 zespołów w grupie star- 
szych i dwa zespoły w grupie młodszych 
ogółem 35 zawodników. 

Ww zawodach zespołowych zajęły czołowe 
miejsca: 

a) w grupie starszych (strzelanie na 50 m.) 
1. m. 7-ma Wił. Druż. Harc. pkt. 325. 
2. m. „Lit. Gromada* W. D. pr. a Os 
3. m. „Czarna Trzynastka“ W.D.H. „306. 

b) w grupie młodszych (strzel. na 25 mtr.) 
1. m. „Czarna Trzynastka* W.D.H. pkt.238. 

W zawodach jednostkowych zajęli czoło- 
we miejsca: 

a) w grupie starszych: $ 
1. m. d-h Wasilewski z Cz. Trz. pkt. 84. 
2. m. d-h Narkowicz z Lit. Grom. ,„ 74. 

b) w grupie młodszych: 
m. d-h Perłowski A. z Cz. Trz. pkt, 78. 
m. Oświecimski J. „to 8 »„ . 
Tegoroczne zawody wykazaly, že druży- 

ny osiągnęly juž pewną klasę strzelecką, po- 
mimo braku doberį broni malokalibrowej i 
šrodkėw materjalnych na zakup amunicji do 
stalego i racjonalnego uprawiania strzelect- 
wa. 

М
Р
 

LEKKA ATLETYKA. 

W niedzielę o godzinie 9-ej na Stadjonie 
Sportowym na Pióromoncie odbyły się zapo- 
SAS zawody na odznakę sportową P. Z. 

Ze startujących 69 zawodników w kate- 
gorji chłopców odznakę otrzymało 27,: z 18 
mężczyzn — 16, z 3 kobiet — 1. 

Najlepsze wyniki w poszczególnych kon- 
kurencjach osiągnęli: 

I. W kategorji chłopeów: 

60 mtr. Kozłowski i Błażewicz po 8,2! 
300 mtr. — Polak 42,1; 1500 mtr. Doboszyń-, 
ski — 5.07,2; Skok w dal — Kozłowski. 
° kok w wyż — Lisowski Stef.-145 c.;. 
i Jaroszewicz 145 cm. Pchnięcie kulą oburąc 
— Lisowski 20,48 mtr. Rzut dyskiem oburącz 
— Amalczenko 46,84 mtr. 
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KUR JER УЕ йЗк 

KRONIKA 
Dziś: Martym. i Saturj. 

Jutro: Wiktora B. 
  

Wschód słońca—g. 5 m. 56 

Zachód „ —g.16 ш. 50 

U. S. B. z dnia 15X —1929 roku. 

Ciśnienie \ 
šrednie w mi- ; 769 
limetrach Į 
Temperatura о 
srednia | + & 
Opady w mi- | _ 

a į 

Wiatr | zachodni. 

Uwagi: dość pogodie. 

Minimum: + 5 
Maximum: 4- 13 

Tendencja barometr.: stan stały. 

MIEJSKA — 

— Uroezystošė 150-leeia zgonu Pułas- 

kiego. W dniu 17 b. m. odbędzie się uroczy- 

stość, poświęcona 150 letniej rocznicy śmie- 

rci Kazimierza Pułaskiego. O godzinie 9-€j 

min. 30 rano odbędzie się nabożeństwo załob- 

ne, celebrowane przez J. E. biskupa Michal- 

kiewicza. Kazanie wygłosi ksiądz Żebrows- 

ki. W nabożeństwie weźmie udział wojewo- 

da wileński, przedstawiciele władz cywil- 

nych i wojskowych oraz szkoly i wojsko. Po 

nabożeństwie odbędzie się defilada wojsko- 

wą. W dniu tym w szkołach odbędą się od- 

czyty okolicznościowe. 

— Przerwa w robotach kanalizacyjnych. 

W zastępstwie nieobecnego wojewody p- VI- 

cewojewoda Kirtiklis, przyjął w dniu wczo- 

rajszym delegację robotników kanalizacyj- 

nych w osobach: posła Pławskiego i Stążows- 

kiego, którzy interwenjowali z powodu przer- 

wy w robotach kanalizacyjnych Magistratu 

wileńskiego, wywołanej brakiem funduszów, 

skutkiem czego wzmiankowani robotnicy 

stracili pracę. 
— c placówka oświatowa. „Trzeba 

przyznać, że nasz Magistrat pilnie zabiega ko- 

ło podniesienia oświaty, zwłaszcza: wśród 

szerszych warstw i wśród młodzieży. Oto 

świeżo otwartą została cicho 1 bez niepotrze- 

bnych ceremonij, czytelnia im. Ś. p. Wacława 

Makowskiego, przy ulicy Bonifraterskiej w 

domu państwa Makowskich, których księ- 

garnia i czytelnia zostały, jak: wiadomo, zli- 

kwidowane, po śmierci właściciela. Właści- 

wie czytelnia ta nie jest jeszcze kompletnie 

uruchomiona, gdyż nie funkcjonują pokoje, 

odane na czytelnię na miejscu. A naležaloby 

się z tem śpieszyć, bo wieczory już długie i 

dziatwa potrzbuje światła i ciepłego kąta do 

nauki. 
Punkt, w którym się mieści czytelnia do- 

skonały, blisko wielu szkół Zaena „właści- 

cielka poniosła duże koszty, ustępując ko- 

morne za dwa miesiące poprzednim loka- 

torom i wypuszczając miastu, za bardzo ni- 

ską cenę, ładny lokal trzypokojowy. Z po- 

wodu tylu uroczystości, któremi nasz magi- 

strat był zajęty, nie została jeszcze uregulo- 

wana strona finansowa zakupu ksjążek od 

p. Makowskiej, ustalenie warunków jej pra- 

cy i t. p. rzeczy, które, mamy nadzieję, z0- 

staną w najbliższej przyszłości załatwione, 

ku zadowoleniu mieszkańców Wilna, wita- 

jących z uznaniem to skromne, ale odpowied- 

nie uczczenie pamięci, jednego z najbardziej 

zasłużonych na polu oświaty, obywateli na- 

szego „miasta. 

UNIWERS 

— Wystawa uniwersytecka. W pięknie od- 

nowionej sali dawnej Auli, kędy p. Hoppen 

z doskonałym smakiem odtworzył dawne fre- 

ski Smuglewicza, pełno przeź całe rano zwie- 

dzających. Szkoły i mieszkańcy Wilna, przy- 

jezdni goście, oglądają pamiątki Wszechnicy 

Batorowej. Więc portrety profesorów, zwra- 

cają uwagę prace Rustema, autoportret i 

głowa Saundersa, ciekawy portret Zygmunta 

Augusta pendzla Smuglewicza, wł. Synodu 

Ew.-Reformowanego, ładny pastel malarza 

Kłębowskiego, portret Jundziłła, i t. p. W 0- 

sobnej szafie wisi nielada pamiątka: toga 

pąsowa Piotra Skargi, przechowywana w 

skarbcu katedralnym. 

W gablotach leżą listy i rękopisy nauczy- 

cieli i uczniów, prace naukowe od XVII w. 

Wykłady Sarbiewskiego, obok prace egzami- 

nacyjne z XIX w. Wiersz Mickiewicza, pi- 

sany dla Ludwisi, przyszłejj Chodžkowej, 

w godzinę po otrzymaniu rozkazu wydalenia 

się z Polski"... jeszcze jeden dokument łącz- 

ności obu krajów w myślach i uczuciach po- 

ety, który pisał: „Litwo, Ojczyzno moja”. 

W drugiej sali zgromadzono wszystkie Lele- 

welowskie pamiątki, listy, autografy, artyku- 

ły, broszury, fotografje z różńych epok ży- 

cią i portrety, oraz wstęgi z wieńców. Najsil- 

niejsze wrażenie robi księgozbiór, zapisany 

przez sędziwego uczonego Uniwersytetowi 

Wileńskiemu, gdy na nowo będzie czynny. 

Księgi te i wspaniałe mapy i atlasy geogra- 

ficzne n. p. Geografja Blavianna, tłoczone w 

1665 roku w Amsterdamie, lub kopja atlasu 
Hygdena z XIII w. i Andrzeja Benincasa z 
1476 roku, ręką Lelewela zrobione stanowią 

cenny skarb dla naszej wszechnicy, nie tylko 

wartością materjalną ale i tem, że wielki 

uczony i patrjota, nie wątpił, w najgorszych 

dla nas czasach o tem, że Wilno będzie wol- 
ne i polskie. 

— Wystawa Jubileuszowa Uniwersytetu 
Wileńskiego zostaje przedłużona do niedzieli 
dnia 20 października włącznie. Skłania do 
tego wielkie zainteresowanie społeczeństwa 
pokazem (frekwencja przekracza 1.000 osób 
dziennie), obejmującym: dzieje dawnego U- 
niwersytetu, dziesięciolecie Uniwersytetu St. 
Batorego oraz salę, poświęconą pamięci Le- 
lewela. ‹ 

Szczególną uwagę zwracają na siebie cen- 
ne dary, złożone Uniwesytetowi w dniu ju- 
bileuszu. й 

— Nadanie doktoratów honorowych U. 
S. B. Z powodu jubileuszu 350-lecia Uniwer- 
sytetu Wileńskiego otrzymali doktoraty ho- 
norowe: 1) Prezydent Rzeczypospolitej prof. 
Ignacy Mościcki Wydz. M. Przyr. 

Wydziału Teologicznego: 1) Generał O. O. 
Jezuitów O. Kazimierz Ledóchowski (Rzym), 
2) X. Prof. Jan Fijałek (Kraków). 

Wydziału Humanistycznego: 1) Prof. Jó- 
zef Bedier (Paryż), 2) Prof. Juljusz Bertoni 
(Rzym), 3) Prof. Mikołaj Jorga (Bukareszt), 

II. W kategorji panów: 

100 mtr. — Ciechanowicz 12,2 sek. 400 
mtr. — Kacieszczenko 57,2 sek., 5 klm. Zwol- 
ski (A. Z. S.) — 19.23,8; skok w dal — Cie- 
chanowicz 540 cm.; skok w wyż — Zwolski 
155 cm.; Rzut dyskiem oburącz — Kohutek 
(A. Z. S.) 43,50 mtr. pchnięcie kulą oburącz 
— Zienowicz (Ognisko) 16,57 mtr. 

NIL W kategorji pań. 

60 mtr. i skok w wyż — Sawicka (A. Z. 
S.) 9,2 sek i 115 cm.; 200 mtr. Zborowska 
34 sek. 

„Sawicka w wyniku próby pobicia rekordu 
Wilna w biegu na 800 mtr — osiągnęła czas 
2.57,4 — lepszy od rekordu o 14 sek. 

Zawodnicy, którzy wypełnili minima, 
zgłoszą się do Ośrodka (Ludwisarska 4) dla 
dopełnienia formalności, związanych z o- 
trzymaniem odznaki P. Z. L. А. 

    

4) Prof. J. J. Mikkola (Helsingfors), 5) Prof. 

Ludomir Niederle (Praga), 6) Prof. G. R. No- 

yes (Berkley—Kalifornia), 7) Prof. L. Sza- 

deczky (Szeged), 8) Prof. Wilhelm Bruchnal- 

ski (Lwów), 9) Prof. Jan Rozwadowski (Kra- 

ków), 10) Prof. Adam Wrzosek (Poznań), 11) 

Prof. Tadeusz Zieliński (Warszawa). 

Wydziału Prawa i Nauk Społecznych: 

1) Prof. Henryk Berthelemy (Paryż), 2) Prof. 

Piotr Bonfante (Rzym), 3) Prof. Paweł Four- 

nier (Paryż), 4) Prof. Salvator Riccobone 

(Palermo), 5) Prof. Karol Slooss (Zurich), 6) 

Prof. Wladyslaw Abraham (Lwów), 7) Prof. 

Władysław Leopold Jaworski (Kraków), 8) 

Prof. Stanisław Kutrzeba (Kraków), 9) Prof. 

Ignacy Koschember-Łyskowski (Warszawa), 

10) Prof. Leon Petrażycki (Warszawa), 11) 

Prof. Stanisław Starzyński (Lwów), 12) Prof. 

Fryderyk Zoll (Kraków). 

Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego. 

1) Prof. Emił Godlewski (Kraków), 2) Prof. 

Stanisław Michalski (Warszawa), 3) Prof. Mi- 

chał Siedlecki (Kraków). 

Wydziału Lekarskiego: 1) Prof. Paweł Ba- 

yllart (Paryż), 2) Prof. Ludwik Bruntz (Nan- 

cy), 3) Prof. Ludwik Puusepp (Dorpal), 4) 

Prof. Karol Richet (Paryż), 5) Prof. Henryk 

Roger (Paryż), 6) Prof. Antoni Głuziński 

(Warszawa), 7) Prof. Kazimierz Kostanecki 

(Kraków), 8) Dr. Witold Węsławski (Wilno). 

SPRAWY SZKOLNE 
— Nauczyciele, a lekcje prywatne. w 

związku z wykryciem ostatnio pewnych nie- 

dokładności przy egzaminowaniu uczniów 

wstępujących, czy też uzyskujących świa- 

dectwa szkół średnich — władze szkolne 

przypomniały nauczycielom O istniejącym 

zakazie udzielania poze szkołą lekcyj prywa- 

tnych, co kolidować może z ich obowiąz- 

kiem służbowym. 

weJSKOWA 

— Rejestracja rocznika 1909. Referat 

wojskowy magistratu m. Wilna dokonuje о- 

becnie rejestracji mężczyzn urodzonych w r. 

1909, przebywających stale w obrębie m. Wil- 

na, a nie mających stałego faktycznego mie j- 

sca zamieszkania w kraju. Obowiązkowi re- 

jestracji nie podlegają jedynie osoby posia- 

dające obcą przynależność państwową, stwier 

dzoną wyraźnie przez władze administracyj- 

ne względnie urzędy konsularnė. Ą 

Zgłoszenia osobiste mogą być zastąpione 

zgłoszeniem na piśmie. 1 

Rejestracja potrwa do dnia 30 listopada 

r. 

OPIEKA SPOŁECZNA 
— Inspekcja zakładów opiekuńczych 

przez min. Prystora. W dalszym ciągu inspe- 

kcji zakładów opiekuńczych w dniu 14 paź- 

dziernika w godzinach przedpołudniowych 

odwiedził p. minister Prystor weteranki na- 

uczycielki w ich schronisku przy ul. Piaski 

6, gdzie był informowany przez prezeskę Sto- 

warzyszenia Nauczycielskiego p. Julję Ro- 

dziewiczową. Po wspólnej fotografji z sę- 

dziwemi pensjonarjuszkami i udzieleniu do- 

raźnej zapomogi pieniężnej każdej z nich p. 

minister odjechał serdecznie żegnany przez 

pensjonarjuszki i opiekunki. Następnie udał 

się p. minister do Czarnego Boru aby zwie- 

dzić schronisko pow. wileńsko-trockiego pro- 

wadzone przez Ś. S. Urszułanki oraz schro- 

nisko dla wychowawczyń schroniskowych 

prowadzonych przez te Siostry. W schronisku 

młodzież odśpiewała powiłałną kantatę po- 

czem doręczyła kwiaty i artystycznie ułożo- 

ny kosz grzybów. Po zwiedzeniu szczegóło- 

wem urządzeń schroniska p. minister udał 

się dó ogniska gdzie wysłuchał wyjaśnień 

s. s. Leśniewskiej i Bociarskiej dotyczących 

programu trzyletniego. kursu dla wychowaw- 

czyń schroniskowych. Po spożyciu śniadania 

przyrządzonego przez wychowanki drugiego 

kursu i po wspólnej fotografji p. minister 

opuścił Czarny Bór. Tegoż dnia w godzinach 

popołudniowych p. minister był w czytelni 

im. Tomasza Zana, W. Pohulanka 14. 

W czasie pożegnania p. ministra na dwor- 

cu kolejowym minister Prystor wysłuchał 

kolejno niemał wszystkich przedstawicieli in- 

stytucyj i organizacyj społecznych zapew- 

niając, że potrzeby opiekuńcze w. Wilna są 

bliskie jego sercu. Widomym dowodem zain- 

teresowania się ministra Prystora zakładami 

opiekuńczemi m. Wilna jest doraźna dotacja 

trzydziestu kilku tysięcy złotych na potrzeby 

zwiedzanych zakładów i instytucyj. Należy 

zaznaczyć, że inspekcja zakładów opiekuń- 

czych m. Wilna dokonana przez ministra 

Prystora była pierwszą wogóle inspekcją 

przeprowadzoną w naszych wileńskich za- 

kładach opieki społecznej od czasu uzyska- 

nia Niepodległości przez ministra pracy i o- 

pieki społecznej. | 

z POCZTY 
— 7 dniem 26 października b. r. urucha- 

mia się agencję pocztową Łuka n-Narwią, 

w pow. wołkowyskim. 

ZEBRANIA | ODCZYTY 

— Zarząd Związku Niższych Funkejonar- 

juszów i Pracowników Państwowych Rzeczy- 

pospolitej Polskiej Województwa Wileńskie- 

go powiadamia swych członków, że ogólne 

zebranie odbędzie się dnia 20 października 

r. b. o godz. 1 w poł. przy ul. Zawalnej 1 

z następującym porządkiem dziennym: 1) 
Sprawozdanie delegata ze Zjazdu, 2) Spra- 
wozdanie komisji rewizyjnej, 3) Wybór no- 
wego zarządu. 

SANITARNA 
— Choroby zakaźne. Tydzień ubiegły 

przyniósł następujące wypadki zasłabnięć na 
choroby zakaźne: tyfus brzuszny — 12, pa- 
ratyfus — 1, płonica — 22, błonica — 5, 
odra — 15, ospa wietrzna 10, krztusiec — 3, 
gruźlica — 13, (1 zgon) grypa — 1 i róża —2. 

Ogółem na terenie miasta Wilna zareje- 
strowano 84 wypadki chorób zakaźnych, z 
czego jeden śmiertelny. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
76-ta Środa Literacka odbędzie się dziś 

o godzinie 8 wieczorem w siedzibie Związku 
Literatów Ostrobramska 9. 

Tematem jej będzie przeszłość i przysz- 
łość Murów Bazyljańskich; dyskusję zagai 
prezes prof. Pigoń. 

Wstęp wolny mają członkowie zwyczaj- 
ni i członkowie sympatycy (na których zapi- 
sywać się można przy wejściu). 

— Pierwsza lista ofiarodawców na rzecz 
zbiorów w Celi Konrada. Związek Literatów 
składa serdeczne podziękowenie następują- 
cym osobom i instytucjom, które złożyły da- 
ry do tworzącej się kolekcji w murach po 
Bazyljańskich: 

Dr. Ludwik Gorecki z Paryża (krzesło i 
bilet wizytowy Mickiewicza). Konserwator 
gen. Jerzy Remer z Warszawy (marmurowa 
tablica pamiątkowa do  Celi Konrada). 
Margr. Janina Umiastowska (dwa garnitury 
mebli). Polskie Radjo w Wilnie (ścienny ki- 
lim artystyczny wytwórni „Ład* 2X4 m.). 
Stanisława Konarska z Wilna (stolik inkru- 
stowany). Józefa Krzemińska (książka do 
nabożeństwa z XIX w.). Wanda Szalewiczo- 
wa (fot. sybiraka Kaz. Szalewicza). Waler- 
jan Charkiewicz (fot. listu Stefana Zana do 
Ignacego Domejki i list Wł. Mickiewicza). 
Helena Romer (9 starych sztychów i rycin). 
Stanisławostwo Węsławscy (16 litografij z 

„Albumu Wilczyńskiego” i in.). Prof. Juljusz 

Kłos (plany gmachu po Bazyljańskiego). He- 

lena Hulewiczowa (45 fot. powstańców i dzia- 

łaczy z XIX w.) W. Halewicz 4 ryciny). 

Dr. Wład. Bujalski (7 tomów dawnych wydań 

Mickiewicza). Rodzina Szeligowskich (6 ry- 

ein i fotografij z XIX w.). ‚ 

Dalsze nazwiska ogłoszone będą później. 

Bank Towarzystw Spółdzielczych oddz. 

w Wilnie, złożył na ten sam cel sumę 200 zł. 
— Związek Oficerów Rezerwy niniejszem 

podaje do wiadomości, iż w niedzielę dnia 

20 października o godz. 10.30 w kościele św. 

Jana odbędzie się odsłonięcie i poświęcenie 

tablic pamiątkowych po poległych w obronie 

Ojczyzny bohaterach W. P. &. p. Józefie Dro- 

zdowskim, por. 3 p. a. p. Leg. i ś. p. Olgi 

dzie Leśniewskim kapralu 85 p. p. ochotni- 

czego. 

  

SPRAWY ROLNE 

— Min. Niezabytowski w Wil. T-wie Org. 

1 Kółek Roln. Minister Rolnictwa p. Karol 

Niezabytowski będąc podczas uroczystości 

uniwersyteckich w Wilnie ubiegłej soboty 

odwiedził Wil. T-wo Org. i Kółek Roln. Pan 

Minister zainteresował się bieżącemi spra- 

wami T-wa i zwiedził nowy lokal. 

— 8-io tygodniowy kurs rolniezy. Wileń- 

skie Towarzystwo Organizacyj i Kółek Rol- 

niczych, organizuje 8 tygodniowy kurs, ce- 

lem wyszkolenia nowego zastępu kontrole- 

rów obór i chlewni. у 

Kurs rozpocznie się 28 października w 

szkole rolniczej w Bukiszkach, położonej o 

10 kilometrów od Wilna na drodze do Mej- 

szagoły. 
Kurs przeznaczony jest dla rolników, któ- 

rzy pragną wyspecjalizować się w dziedzinie 

chowu bydła i świń na własny użytek, lub 

zechcą ewentualnie zostać asystentami kon- 

troli obór i chłewni. В 

RÓŻNE 

— Sprostowanie. Wskutek niedopatrzenia 

zostało opuszczone we wczorajszym 8рга- 

wozdaniu ze Środy Literackiej w Murach Ba- 

zyljańskich następujące zdanie: „Przybyli 

też goście litewscy: p. Wałajtis, tłumacz Pa- 

na Tadeusza na język litewski i p. Sakowicz 

nauczyciel języka polskiego w gimnazjum li- 

tewskiem w Wiłnie*. 

TEATR | MUZYKA 
— Wileńskie T-wo Filharmoniczne. Kon- 

cert Marji Fiałko. W czwartek 17 b. m. o g. 

8-ej wiecz. w Teatrze ną Pohulance odbę- 

dzie się koncert świetnej śpiewaczki Ma 

Fiałko. Program wypełnią utwory: Puccinie- 

go, Mascugni'ego, Brans'a, Niewiadomskiego, 

Czajkowskiego i in. Przy fortepjanie I. Sza- 

bsaj. Bilety w cenie od 1 zł. do 6 zł. wcześ- 

niej do nabycia w teatrze „Lutnia“. 

RADJO 
Fala 385. 

ŠRODA, dnia 16 paždziernika 1929 roku. 

11.55: Sygnal czasu. 12.05: Gramofon. 

13.10: Komunikat meteorologiczny. 16.35: 

Program na czwartek i chwilka litewska. 

16.55: Audycja dla dzieci opowiadanie cio- 

ci Hali. 17.20: Gramofon. 17.35: Niespodzian- 

ka. 18.00: Transmisja nabożeństwa z Ostrej 

Bramy z okazji zakończenia tygodnia Opie- 

ki Matki Boskiej. 19.00: O reformie prawa 

małżeńskiego” odczyt, wygł. ks. dr. Walerjan 

Meysztowicz 19.25: Gramofon. 19.40: Radjo- 

kronika. 19.55: Program na czwartek, Sy- 

gnał czasu i rozmaitości. 20.15: Pogadanka, 

audycja norweska, komunikaty i muzyka 

taneczna. 

CZWARTEK, dnia 17 października 1929 roku. 

11.55: Sygnał czasu i kom. meteorologiczny. 

12.10: Poranek muzyki popularnej. 16.35: 

Program dzienny i chwilka litewska. 16.55: 

Gramofon. 17.15: „Wśród książek” 17.45: 

Koncert. 18.50: Pogadanka radjotechniczna. 

19.15: „Audycja wesoła* „Panna chce zostać 

płantatorem* zradjofonizowana nowela J. 

Londona w wyk. zesp. dram. rozgł. wileńsk. 

19.45: Program na piątek sygnał czasu i 

rozmaitości. 20.05: Przegląd filmowy. 20.30: 

Koncert poświęcony twórczości Fryderyka 

Chopina z okazji 80-ej rocznicy zgonu kom- 

pozytora. 21.30: Audycja literacka, poświę- 

cona twórczości Elizy Orzeszkowej, z okazji 

odsłonięcia pomnika w Grodnie „Pieśń prze- 

rwana* w wykonaniu Zesp. Dramatycznego 

Rozgłośni wileńskiej. 23.00: Spacer detekto- 

rowy po Europie. 

    

   

  

Nowinki radjowe. 
NABOŻEŃSTWO Z OSTREJ BRAMY. 

Z okazji zakończenik tygodnia Opieki 

Matki Boskiej, zostanie nadane we środę o 

godzinie 18-ej. 
We środę również transmituje się z War- 

szawy „Radjokronika* d-ra Stępowskiego. 

godzina 19.40 

CZWARTKOWY KONCERT WIECZORNY. 
Poświęcony zostanie Fr. Chopinowi z o0- 

kazji 80-ej rocznicy zgonu kompozytora, w 

wykonaniu Zygmunta Jeśmana. 

ALUMNAT PAPIESKI W WILNIE. 

Odczyt na ten temat, wygłosi w piątek, o 
godzinie 17.20 p. Walerjan Charkiewiez, po 
odczycie zaś usłyszymy koneert mandolini- 
stów z Warszawy. 

FELJETON WESOŁY. 

W wykonaniu Karola Wyrwicza, zosta- 
nie nadany w sobotę o godz. 17.20. 

$-— 

PANNA CHCE ZOSTAĆ PLANTATOREM, 

Audycję wesołą pod powyższym tytu- 
łem wykona we czwartek o godz. 18.20 ze- 
spół dramatyczny R. W. 

Również we czwartek wieczorem, o godz. 
20.30, Zespół dram. R. W. wykona audycję, 
poświęconą twórczości Elizy Orzeszkowej 

p. t. „Pieśń przerwana*. 

NASI ZAGRANICĄ. 

II fragment humorystycznėj powieści 
Lejkina, p. t. „Berlin”, zostanie wykonany 
przez Z. D. R. W. w piątek o godzinie 19.15. 

SPACEROWAĆ PO EUROPIE, ZAMIAST 
WTORKÓW I PIĄTKÓW, BĘDZIEMY 
W PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI. 

Jak nas informuje radjostacja, retran- 
smisje stacyj zagranicznych, będą nadawane 

w poniedziałki i czwartki od godz. 23-ej w 

piątki zaś po koncercie symf. z Warszawy 
nastąpi muzyka z płyt gramofonowych. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
— Awantura w kinie Miejskim. W sobotę 

dnia 12 b. m. o godz. 10 wiecz. podczas wy- 

świetlania w kinie Miejskim obrazu p. t. 

„Arlekinada życia” kilku wojowniczo uspo- 

sobionych młodzieńców wyznania mojżeszo- 
wego próbowało wyładować swój zapał w 
oryginalny sposób, bijąc na widowni laskami 
kobietę w podeszłym wieku. W obronie bitej 
stanęli znajdujący się opodal żołnierze. Wy- 
wiązała się wobec tego ogólna bójka i nie- 
wiadomo czemby się skończyła, gdyby nie po- 
licja, która natychmiast wdała się w sprawę, 
likwidując całe zajście. 

— Nożownietwo. W dniu 14 b. m. w cza- 
sie bójki przy uł. Wielkiej Nr. 47 wszczętej 

pomiędzy Jowsz Ignacym, Straszuna 6 i 
Podrysiem Wincentym, Zawalna Nr. 25 Pod- 

ryś został uderzony przez Jowsza nożem w o- 

kolicę łopatki. Podrysia Pogotowie Ratunko- 
we po udzieleniu pierwszej pomocy w sta- 
nie ciężkim przewiozło do szpitala żydow- 
skiego. Jowsza zatrzymano. 

— Symułowana kradzież. W dinu 13 b.m. 
Gidale Fejn Kwaszelna 13, zameldował, że 
w nocy z 12 na 13 nieznani sprawcy okradli 
sklep win i wódek (Zawalna 39) zabierając 
wódek różnych gatunków i farbki do prania 
na sumę 1400 zł. Sklep jest własnością Mo- 
krzeckiego Stefana (Bonifraterska 4), zaś Gi- 
dale Fejn finansuje go. Ustalono, że kradzie- 
ży nie było i jest ona symulowaną. W swoim 
czasie był składany meldunek przez tą samą 
firmę o kradzieży, która była również symu- 
lowaną. 

— Skutki niedozwolonych operaeyj. W dn 
12 b. m. do św. Jakóba została dostarczona 
w stanie nieprzytomnym chora. Ustalono, że 
przy spędzaniu płodu przez akuszerkę Nel- 
czarską Marję (Kalwaryjska 23) dostała ona 
zakażenia krwi. Podczas rewizji u Nelczar- 
skiej znaleziono różne narzędzia nie dozwo- 
lone przy prąktyce akuszerskiej. Nelczarską 
w dniu 14 b. m. przekazano sędziemu śledcz. 

Konferencje p. ministra 

Staniewicza w Wilnie. 

W dniu 12-go b. m. bawiący w 
Wilnie w związku z uroczystościa- 
mi 350-lecia Uniwersytetu Stefana 
„Batorego p. minister reform rolnych 
prof. dr.. Witold Staniewicz, odbył 
dłuższą konferencję z p. prezesem 
Okręgowego Urzędu Ziemskiego 
Stanisławem Łączyńskim. 

W toku konferencji były omawia- 
ne sprawy: scalenia, meljoracji ob- 
jektów scalanych, zabudowy osiedli 
wsi scalonych, oraz organizacji go- 
spodarstw utworzonych w wyniku 
przebudowy ustroju rolnego. Poru- 
szona również została sprawa dal- 
szego przydziału gruntów dla tere- 
nów ćwiczebnych garnizonu wileń- 
skiego. 

Następnie p. minister odbył kon- 
ferencję z dyrektorem Oddziału 
Państwowego Banku Rolnego p. L. 
Maculewiczem. 

PRACA ŻORY ZFDAZY BEST ESU KO 

OD REDAKCJI. 

Z powodu komentarzy, które zo- 
stały wywołane przez feljetony p. H. 
Romer-Ochenkowskiej na temat za- 
wodów sportowych kobiet, zamie- 
szczone w Nr. Nr. 213 i 221 „Kurje- 
ra Wileńskiego", redakcja czuje się 
w obowiązku zaznaczyć, iż zawarte 
w nich poglądy na niektóre, nie- 
istotne zresztą, szczegóły sportu ko- 
biecego, są indywidualnemi poglą” 
dami szanownej autorki, nie anga- 
żującemi zasadniczego stanowiska 
redakcji, co też zostało przez autor- 
kę podkreślone. 

W związku z powyższym komu- 
nikatem redakcja nadmienia, iż kie” 
rownikiem działu sportowego „Kur- 
jera Wileńskiego" pozostaje w dal- 
szym ciągu p. kapitan Tadeusz Ka- 
walec. 

  

Potworna 
W grudniu r. ub. do wsi Babulowszczyzna, 

gm. drujskiej, pow. brasłowskiego zgłosił się 
obdarty nieznany tu chłopiec, podający się 
za Stanisława Barana, robotnika we wsi 
Założnia i oświadczył, iż we wsi tej potrzebni 
są robotnicy. 

Wiadomością zaiteresował się włościanin 
Wacław Kiapśnia, który, po pororzumieniu 
się z ojcem, postanowił skorzystać z propo- 
zycji i nie zwlekając, zaraz nazajutrz ub- 
rał się odpowiednio, zaopatrzył się w metry- 
kę urodzenia i udał się w drogę do Założni, 
dokąd podjął się zaprowadzić go Baran. 

Szli długi czas przez pola i lasy, oż wre- 
szcie zaczęło się ściemniać. Dwaj. młodzi 
ludzie znajdowali się wówczas w lesie w o0- 
kolicy zaśc. Puńki, odległej o kilka kilome- 
trów od maj. Antonowo. 

Moment ten wykorzystał do swych zbrod- 
niczych zamysłów Baran, który niespodzie- 
wanem uderzeniem w tył głowy kamieniem 
zamordował Kiapśnię, a potem z ciepłych 
jeszcze zwłok ściągnął: kożuch, ubranie, ko- 
szulę i buty, a trupa wrzucił do pobliskiego 
rowu i zasypał mchem i gałęziami. 

Ze znalezioną w ubraniu metryką Kiapśni 
udał się do urzędu gminy, gdzie przedsta- 
wiwszy swoją fotografję, zaświadczył ją, na 
mocy czego następnie wyrobił sobie doku- 
ment tożsamości i obywatelstwo na nazwi-- 
sko zabitego ze swą podobizną. 

Z tak spreparowanymi dokumentami Ba- 
ran chodził od gminy do gminy poszukując 

    

Z SĄDÓW 
zbrodnia. 
pracy, podając się wszędzie za Wacława 
Kiapśnię. 

Wreszcie w końcu lutego r. b., zatrzy- 
many przez funkcjonarjusza policji w Wi- 
dzach, legitymował się fałszywymi doku- 
mentami, Oszustwo zauważono i w rezultacie 
dochodzenia wyszła na jaw zbrodnia doko- 
nana przed kilku miesiącami. 

Baran przyznał się do zabójjstwa. Wska- 
zał miejsce ukrycia zwłok Kiapśni, które po 
odkopaniu poddane zostały sekcji lekarskiej. 

Okazało się, iż wskutek uderzenia w po- 
tylicę zmiażdżona została czaszka, co spo- 
wodowało śmierć Kiapšni, 

Stawiony wczoraj przed sądęm okręgo- 
wym Stanisław Baran, lat 20 oświadczył, że 
zbrodni dokonał ponieważ chciał zawładnąć 
odzieniem Kiapśni, a głównie butami. 

Po przeprowadzeniu przewodu sądowego, 
i zgodnie z wywodami prokur. p. Giedroycia 
pod przewodnictwem p. sędziego Miłaszewi- 
cza, uznając Barana za winnego zbrodni. i u- 
żywania za swoje dokumentów zamordowa- 
nego, skazał go po zastosowaniu okołiczpoś- 
ci łagodzących, biorąc pod uwagę jego wiek, 
niekaralność i małą inteligencję, za pierw- 
sze przestępstwo na osadzenie w ciąż. wię- 
zieniu przez lat 12, a za drugie na 3 latą w 
domu poprawczym. Wobec zbiegu przestę- 
pstwa większą karę sąd uznał za łączną i 
na poczet jej zaliczył 7 miesięcy odbytego 
aresztu zapobiegawczego. ' 

e Skazany wyrok przyjął spokojnie, jakby 
nie jego dotyczył. Ka-er.
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Ostrobramska 5. Następny program: „O świcie". 
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Od dnia 14 do 18 paździer- 8 rż CEOEOECEGEEECEEOELU нн gsanawsnuocanuwg 
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omedja 
nika 1929 roku włącznie M sł dki h ód J ы as ы 
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Kim Miejskie | xx arenas „„Marynarz StOUKICA W00 «Vika Gu R | Każdą sumę ||Ę LEKARZE & 
"SALA MIEISKA W roląch głównych: „człowiek bez śmiechu*—Buster Keaton i Ernest Тоггепсе. Rzecz dzieje się współcześnie. й ; 3 > = yn B EOGEABAI 

Nad program: 1) Wileńska straż ogniowa w l akcie. 2) Kawaler z gitarą, komedja w 2 akt. === у поо:'›:рп'::::і‘:::іт]е- 
Kasa czynna od godz. 8 min. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. 
  

Dziś! Film ze 
KINO - TEATR 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

larniejszy mężczyzna 

„05 
w rol. 

KINO-TEATR 

„ULO | 
Mickiewicza 22. 

66 Wielki dramat dziejowy i erotyczny w 12 akt. 
którego treścią jest RASPUTIN. Dzieje 

55 największego szarlatana wszystkich czasów. 

W rol. gł. Mikołaj Malikow, Djana Karenne, Natalja Lisienko, Camilla Hollay, Alfred Abei, Michał Ra- 
zumny, Jacek Trevor. Przy realizacji tego filmu współpracował kuzyn cara Mikołaja Il — książę Jusupow. 

KINO 

Piccadilly 
Wielka 42, Tel. 17-85. 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

  Miłość... 

Polskie Kino Zupełnie mowa kopja! 

WANDA 
uł. Wielka 30, tel.14-81 

dzieło podług słynej 

W rolach głównych 

„KINO 

LUX 
Mickiewicza 11. 

Najwięksyy sukces ostatnich czasów! Najpopu- 

TATNI 
Film o wzruszającej treści! Przepychl 

  

Dziś i dni następnych! 

„Tajemnica starego rodu" 
Kiedrzyńskiego. W podwójnej roli księżniczki 1 wieśniaczki królowa ekranów polskich Jadwiga Smosarska. 
W rolach gł. najpiękniejszy amant filmowy Jerzy Marr oraz najwybitniejsi artyści seen posskich: Gorczyńska, 

AO ore Gawlikowski, Kuaka Zawadzki, Justjan, Walter, Krukowski i wiele innych. 
Zdrada... 

8ze wydanie! Wiekopomne агеу- 

Pierre Benoit. 

będą wykon ane 0d- beda vakonane 04 Orkiestra balalajek i mandolin. Dziś! 
w potężnym dramacie 

świata, bożyszcze kobiet I w a n P e t L 0 w i c z erotycznym 

ROMANS” Gditmt jj kiąż mść) 
główn. męczeniea miłości Hr. Agnes Esterhazy i czurująca Liljan Ellis. 

Wystawa! Śpiewno - muzyczna ilustraeja! Seansy o g. 4, 6, 8 i 10'/, 
Na premjerę honorowe bilety nieważne, 

Rewelacyjny Super-film obecnego sezonu, 
D z i Šš Pp r e mi e r a Į reżyserji niezrównanego Ernesta Lubitecha 

„INTRYGANT“ 
Uznany przez Akademję Nauki i Sztuki za najlepsze arcydzieło 

EMILA JANNINGSA * т 
cara Pawła I-go 

w pozostałych rolach: Florence Vidor, Lewis Stone i Neil Hamilton. 
Oszałamiający przepych dworu carskiego w 18 ym wieku === 

Początek seansów o godz.: 4, 6, 8, 10,15. Kasa czynna od godz 330 
Dyrekcja uprasza Sz. Publiczność o przebycie na wcześniejsze seansy w celu 
uniknięcia natłoku. Orkiestra koncertowa W poczekalni specjalna transmisja 

radjowa. Bilety honorowe nie ważne. 

śpiewem 

Wielkie święto polskiej wytwórezości filmowej! ! 
poięžny dramat wspėtczesny w 12 akt., 
na tie przejmujących przeżyć miłosnych 
według oryginaln. scenarjusza Stefana 

Zbrodnia. Strzał z zasądzki.. Szał zazdrości... Odnalezione skarby... === 
Pocz, seansów o godz, 5, w niedzielę i święta o 4 pop. 

ATLANTYDA 
najpiękniejsza kobieta świata Stanisława Napiórkowka (Antinea), Jean Angelo 

i Andre Roanne. 

Najnow- monumentalny 
epokowy dram. 

powieści w 12 aktach. 

Dziś! Najcudowniejszy film światal Film który zdumiewa! Przeraża! Zachwyca! Porywal 

„Cierpienia miłości” (2 jl bokiewktieo') 
W roli głównej najsu- 
bteln. artystka świata. 

będzie pod wpływem tego wielkiego arcydzieła. 

Potężny dramat wiel- 
kiego serca Polki matki 

i Pelki kochanki. 
W filmie biorą udział pułki polskich ułanów, 

0 l g a c zec h owa. szwoleżerów oraz artylerja. Całe miasto nasze 
Początek o g. 4-ej. Ceny miejse od 40 gr. 

  

KINO-TEATR Dziś! Zupełnie nowa kopja! Współczesny dramat salonowy 
Wydanie 1929 roku! Złota A w 12 aktach według słynnej 

E D E N serja Produkcji Polskiej! powiesci H.] Mniszkówny. 
W rol. gł. gwiazda ekranu JADWIGA SMOSARSKA i JÓZEF WĘGRZYN. 

wielka 36. Rzecz dzieje się w majątkach klucza ordynacji Michorowskich, Słodkowcach, Glebowiczach 1 w Warszawie. 

KINO-TEATR Dziś! Przebój sezonu! Sensacja Ameryki! 

Światowid 
Mickiewicza 9.   „TITANIK” (lo me) 

Miasto wyrafinowanego bogactwa! Straszna katastrofa kolosa oceanicznego podczas której tysiące ludzi 

Atrakcyjny dramat z życia Nowego 
Jorku. W rol. gł. George O'Brien 

i przepiękna Wirginia Valli. 

znalazło śmierć. 

  

„Paweł Bure'" 
poleea najlepsze zegarki, sztućce, 

| Ś W. JUREWICZ 

<Э 

byly majster firmy 

WILNO, Adama Mickiewicza 4. 

„obrączki ślubne i inne rzeczy. 
Gwarantowana naprawa zegarków 
i biżuterji po cenie przystępnej. 
SZACUNEK KAMIENI — BEZPŁATNY. 

"e 

| POŃCZOCHY i SKARPETKI TANIO 
Olbrzymi wybór od najtańszych do najwykwintniejszych. 
Wyłączną sprzedaż naszych wyrobów w Wilnie powierzy- 
liśmy firmom: 

1) „ELEGANT”, Wileńska 15. 
2) „ŹRÓDŁO PIERWSZE", Ś-to Jańska 11. 

Dom Handlowy „JULPOL" Sp. z o. o. w Łodzi | 
rzędnikom 2918-9 |     łaty miesięczne. 

  

  

  

Obwieszczenie. 
Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej Ch. 

kiewicz na zasadzie art. 1027 i 1030 U. P.C., tudzież 
$ 33 Instrukcji o przymusowem ściąganiu podatków 
i opłat z dnia 17.V 1926 r.. (Dz.Urz. Min. Skarbu Nr. 15) 
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-go 
października 1929 r., o godz. 10 rano w sali licyta- 
cyjnej Izby Skarbowej w Wilnie, przy ul. Wielkiej 66 
odbędzie się sprzedaż z licytacji 25 palt letnich dam- 
skich i 10 palt jesiennych męskich oszacowanych na 
sumę 1950 zł., należących do Liby Tiktin, sklep 
gotowych przy ul. Wielkiej Nr. 36 na pokrycie za- 
ległości podatkowych. 

2917 

  

W. SOMERSET MAUGHAM. 

Do I klasy 20 Loterji Państwowej 
są już u nas do nabycia. 

„ Nasza najszczęśliwsza Kolektura Loterji Państwowej już wy- 
płaciła swym graczom miljony złotych, uszezęśliwiając setki rodzin— 
to też wszyscy Śpieszcie do nas po szczęśliwe losy '1-ej klasy. 

„„ 1/4 — 24. 10.—; 1/2 — Zl. 20.—; 
CENA LOSU: 3/4 — zł. 30.—; 1/1 — zł. 40.—. 

Co drugi los wygrywa! — Co drugi los wygrywał 

GŁÓWNE WYGRANĘ: 

ZŁ 750.000, 2 premje: 250.000 i 150.000 
I wiele, wiele innych sum. 

ILOŚĆ WYGRANYCH ZNACZNIE POWIĘKSZONA. 

NAJSZCZĘŚLIWSZA KOLEKTURA 

H. MINKOWSKI 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40. P. K. O. 3553, 

Wilno, Niemiecka 35 5.xx0.acsze P. K. 0.80928 

LIDA, ul. Suwalska 28. 
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P. K. O. 20439. 

Na prowincję wysyłamy niezwłocznie po wpłaceniu należności 
na jedno naszych wyżej podanych kont (bez różnicy na jaki numer). 

UWAGA: U nas zazwyczaj padają bardzo duże wygrane, 
lecz zachowujemy dyskrecję przez wzgląd na klijentów. Losy t. zw. 
„Stawkowe* zamieniamy na nowe 1-ej klasy dopłacając resztę. 

KTO 

  

dba o swoim dobrobycie, musi zaopatrzyć się 

szczęśliwym losem u MINKOWSKIEGO 
do l-ej klasy 20-ej Loterji Państwowej. 

2941 

EEEPEFEEEEEFEFEFEFEFEEECEFEEE 

ОНИ 
organizator, 
buchalter- 
bankowiec 
poszukuje posady. 

Može byč na wyjazd. 
Oferty do Admin. 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod „Zdolny“. 

GŁÓWNA 
WYGRANA 

Szanse kolosalne! 

Ryzyko minimalne. 

|< zł.10.— е |/2 zł. 20— || FA zł. 30— |-—] 1/1 zł. 40.— | 

Nasz szczęśliwy adres: 

E. LILATENSTEII I 1-4 
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Emerytowany urzędnik kolejowy, lat 51, wła- 
dający językiem niemieckim i ruskim, poszukuje 
zajęcia na Kresach jako korespondent, biuralista, 
stenotypista lub magazynier od zaraz lub później. 
Posiada Świadectwa i kwalifikację, 

Łaskawe oferty pod: Liczkowski, Toruń, 
Franciszkańska 14. 2789 

Buchalter- Udzielam lekcji 

bilansista | 533 polskiego, hi- 
przyjmie posadę stałą, ch Ktėrata е роі_- 

Tub' godžinovą. skiej, historji Polski. 

Zgłoszenia do „Kurjera | Wiadomość do adm. 
Wileńskiego* pod „Bu- 
chalter*. 2452 

I klasy Loterji 
LOS Państwowej 

Są już do nabycia 

GŁÓWNA Zł. 750.000 wrcrnua 
Co drugi los wygrywal 

Cena bardzo niska. 

  

pod „Polonista“. 

  

  

Dom H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza |, tel. 9-05 
2920 

BUDY 
otrzymać posddę/ 
Musisz ukończyć kursy 
fąchowe korespondencyj- 
ne profesora Sekułowicza 
Warszawa, Żórawia 42 H. 
Kursy wyuczają listow- 
nie: buchalterji, rachun- 
kowości kupieckiej. kora- 
spondencji handlow., ste- 
nografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania 
na maszynach, towaro- 
znawstwa, angielskiego, 
francuskiego, niemieckie- 
go, pisowni, oraz grama- 
tyki polskiej. Po ukoń- 
czeniu świadectwa, Żądaj. 
eie prospektów. 2456 

Energiczny 
handlowiec 

magazynier z długoletnią 
praktyką przyjmie posa- 
dę. Oferty do „Kurjera 
Wileńskiego* pod „Ma- 
gazynier*, 2453 

      

  

  

Kwalifikowany 

NAUCZYCIEL 
przygotowuje w  zbioro- 
wych lekcjach do egza- 

minu wstępnego do 

SZKOŁY TECHNICZNEJ, 
Seminarjum nauczycielsk. 
i innych. Również przy- 
gotowuje do egzaminu z 
siedmiu oddziałów szkoły 
powszechnej na świa- 
dectwo. Zgłoszenia ul. 
Krakowska |. 31, m. 6 
od 4 do 6 g. wieczorem. 

Sprzedam 

DOM 
na Zwierzyńcu przy 

ul. Dzielnej 17/45. 

Dowiedzieć się: 

Ul. Lwowska 12-4 

Nauczycielka 
z uniwers. wykształceniem 
po studjach zagranicą daje 
LEKCJE ANGIELSKIEGO 
oferty do „Kurjera Wil." 

pod M. N, 2806 

  

  

  

  

  
pa | 

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DRUKARNIA INTROLIGATORNIA 
ZNICZ: 

WILNO, $-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

Dr.Kenigsberg 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE, SKÓRNE 1 analizy le- 
karskie. Przyjmuje 9-12 

1 4-8, 

Mickiewicza 4 
tel. 1090. W, Z. P. 73. 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 
syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
0d9— 1 i 3 —7. 

(Telef. 921). 

DOKTOR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux, 1308 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 —215—7 

  

    

  

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, ву- 
fili, narządów _mocz0- 

wych, Elektroterap. 
(Diatermia) 

od 8—1, ой 5 — 8 wiecz 

  

Kobieta-Lekars 

Ir. АМОМ 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moczow. od 12—2 

1 ой 4 — 6 

ul. Mickiewicza 24. 
W. Zdr. Nr 162, 
  

Akuszerka 

Haja brzedina 
przyjmuje od 9 rano 
do 7 w. ul. Mickie- 
wicza 80 m. 4. W. Zdr. 

Nr. 8098. 

    

Aukcjonista' Ch. $mejkiewicz. 

2460 DO SPRZEDANIA 
Zaoszczędzajcie pieniądze Ann aa dia 

zaopatrując się wcześniej w węgiel opałowy i koks, domy murowane ze skle- 
ponieważ od 1 października nastąpi podwyżka pem od ulicy i murowano- 

Ь frachtu kolejowego. — Najlepszy drewniany, o 9 mieszka- 
Smaj- niach, Około 400 sążni 

WĘGIEL 

ubrań 

Biuro:   
(4) 

Siła wyższa. 
(Z cyklu. „SAMOTNE DUSZE"). 

Przekład autoryzowany Janiny Sujkowskiej. 

Wyszedł na spotkanie Guy aby о- 

debrać od niego kapelusz. Bystrym 

słuchem pochwycił kroki młodego pa- 

na prędzej niż ona. Guy nie wszedł 

odrazu po schodach jak zwykle, lecz 

przystanął i zamienili ze sobą parę 

słów. Najwidoczniej chciał mu pierw- 

szy opowiedzieć o rannym incynden- 
cie. Doris wzruszyła ramionami, ale 
widok szarej twarzy Guy wprawił ją 

w zdumienie. 
— Guy na Boga, co się stało? 
Zaczerwienił się jak piwonja. 

— Nic, a dlaczego? 

Była tak zaskoczona, że pozwoliła 

mu przejść do garderoby, nie powie- 

dziawszy ani słowa z tego, co zamie- 

rzała. On przebierał się i kąpał dłu- 
żej niż zazwyczaj. 

— Guy — rzekła, gdy zasiedli do 
stołu — ta Malajka, wiesz która, zno- 
wu tu dzisiaj była. 

— Słyszałem — odpowiedział. 

— Chłopcy potraktowali ją bru- 
talnie. Musiałam  interwenjowač. 
Trzeba, żebyś im eoś powiedział. 

Jakkolwiek służący malajski ro-- 
zumiał każde jej słowo, to jednak u- 

REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Jspicltońska 3, Telefon 99. Ступне od godz. 9—3 ррой Naczelny redaktor przyjmuje '0d godz. 

3 nictwa przyjmuje od godz, 12—2 ppol. Ogłoszenia przyjmają się o! 

"GENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do doma lub przesyłką pecztową 4 zł. Zagranicą 7 zł, CENA OGŁOSZEŃ Za wiersz milimetrowy p 

za wycsa. Do tych cen delicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne — 50% dreżej, z zastrzeżeniem miejsc 
za tekstem 10-cie łamowy. Adsninistracja zastrzega sobio pr 

    

Wydawca „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

у — 1.00 sł, za Wiersz redskcyjmy, ogłoszenia mieszkaniowe — 80 gr. 
i pracy 30% zniżki. Za numer dowodawy 24 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, 

„Kurjer Wileėski“ S-ka z ogr. odp. Druk. „Załcz* Wilno, ul. Ś-to Jańska I, telefsn 3-44. 
Dad. 

dawał, że nie słyszy. Podał jej grzan- 

ki. 
— Nie pozwoliłem jej tu przy- 

chodzić i poleciłem wyrzucić za bra- 

mę, gdyby się pokazała. 
Czyż nie mogli zrobić tego w bar- 

dziej delikatny sposób? 
— Nie chciała odejść, przypusz- 

czam, że byli do tego zmuszeni. 

(-— Okropność — maltretować w 

ten sposób kobietę. I w dodatku mia- 

ła na rękach niemowlę. 1 
— Gdzież tam niemowlę. Dzieciak 

ma trzy lata, 
— Skąd wiesz? 
— Wiem o niej wszystko. Nie mia- 

ła absolutnie prawa przychodzić tu i 
robić awantury. 

— A czego chciała? 
— No zrobić awanturę. To chyba 

jasne. 
Przez chwiłę Doris milczała, zdżi- 

wiona tonem męża. Odpowiadał lako- 

nicznie, tak, jakby ona nie miała pra- 
wa pytać. Pomyślała, że jest mało u- 
przejmy. Był zdenerwowany i zły. 

— Wątpię, czy będziemy dziś mo- 
gli grać w tennisa — zauważył. — Za- 

nosi się na burzę. 

górnośląski 
koncernu „PROGRES“ 

oraz koks wagonowo 1 0d jednej tonny 
w zaplombowanych wozach dostarcza 

Przedstawicielstwo Randlowo - Przemysłowe 

M. DEULL 
Wilno, Jagiellońska 3-6, tol. 511 

Składy węglowe: Słowackiego 27. te], 14-46 

ziemi własnej, ogród owo- 
cowy i warzywny. Hipo- 
teka wywołana. Szczegóły 
w sklepie B-ci Gołębiow- 
skich Trocka 3. 2906 

Do sprzedania 
dębowa szafa do ubrania 

rozbierana. Bakszta Nr. 4 

Związek Drukarzy, od g. 

7—8 wiecz. 

egzystuje 

od r, 1890 

26
23
 

Gdy się obudziła, łał deszcz, i nie 
sposób było wyjść. W czasie podwie- 
czorku Guy byt roztargniony i milczą- 

„cy. Potem ona zabrała się do szycia, 
a on do czytania reszty angielskich ga- 
zet. Niedługo to trwało, bo za chwilę 
wsłał i zaczął krążyć nerwowo po 
wielkim pokoju, poczem wyszedł na 
werandę. Co on tak patrzy na deszcz 
i o czem myśli? Doris ogarnął nieokre- 
ślony niepokój. 

Dopiero po obiedzie usłyszała jego 
głos. Starał się być wesoły, jak zwy- 
kle, ale mu się to nie udawało. Deszcz 
przestał padać, i niebo zalšnilo gwia- 
zdami. Zasiedli na werandzie. W ce- 
lu nieprzywabiania owadów, lampę 
zostawili w bawialni.. U ich stop ply- 
nęła leniwie potężna, straszliwa, ci- 
cha, tajemnicza, fatalna rzeka. Było 
w niej coś z okropnej rozmyślności i 
nieugiętości przeznaczenia. 

— Doris, mam ci coś do powiedze- 
nia — rzekł znienacka. 

Głos jego brzmiał bardzo dziwnie. 
Czy tylko jej się zdawało, czy napra- 
wdę przebijało w nim hamowane drże- 
nie. Poczuła w sercu drgnienie bólu z 
powodu jego widocznego udręczenia 
i ujęła go łagodnie za rękę. Cofnął ją 
gwałtownie. 

— To długa historja. Obawiam się 
że dość brzydka, i nie wiem, jak mi 
to przejdzie przez gardło. Bądź łaska- 
wa nie przerywać mi i nie robić żad- 

. nych komentarzy, dopóki nie skończę. 
Nie widziała w ciemności jego 

twarzy, ale czuła, że musi być strasz- 
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nie blady. Nie odpowiedziała. Mówił 
tak cicho, że głos jego był nieledwie 
szmerem. 

— Kiedy tu przyjechałem, miałem 
dopiero 18 lat. Prosto ze szkoły. Spę- 
dziłem trzy miesiące w Kuala Solor, 
skąd mnie wysłano w górę rzeki Sem- 
bulu. Naturalnie na stacji zastałem 
rezydenta i jego żonę. Mieszkałem w 
sądzie, ale jadłem razem z nimi i w 
ich towarzystwie spędzałem wieczo- 
ry. Nagle biały funkcjonarjusz, któ- 
ry tu mieszkał, zachorował i musiał 
wyjechać do kraju. Brakowało wtedy 
ludzi z powodu wojny, i mnie powie- 
rzono jego stanowisko. Byłem copra- 
wda bardzo młody, ale mówiłem po 
malajsku jak tubylec, no, i pamiętano 
mego ojea. Samodzielne stanowisko 
napełniło mnie wielką dumą. 

Umilkł i wytrząsnąwszy popiół z 
fajki nabił ją zpowrotem. Kiey za- 
palał zapałkę, Doris, nie patrząc, zau- 
ważyła, że mu drży ręka. 

— Nigdy przedtem nie zaznałem 
prawdziwej samotności. W domu mia- 
łem rodziców i ojciec miał zwykle po- 
mocnika. O szkole niema co nawet 
mówić. Podróż odbywała się w towa- 
rzystwie. Potem bawiłem w Kuala So- 
łor, a i na pierwszej posadzie miałem 
białe towarzystwo. Lubiłem żyć mię- 
dzy ludźmi. Jestem towarzyski, ha- 
łaśliwy i lubię rozrywki. Ale tutaj by- 
ło zupełnie eo innego. Ma się rozu- 
mieć, za dnia czułem się bardzo do- 
brze. Miałem swoją pracę i mogłem 
rozmawiać z Dajakami. Pomimo, że 
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miałem dużo kłopotu, aby ich utrzy- 
mać w karbach, byli to bardzo dobrzy 
ludzie. Żyłem z nimi na bardzo przy- 
jacielskiej stopie. Naturalnie wolał- 
bym był towarzystwo białego czło- 
wieka, ale łepszy był rydz, niż nic. 
Lubiłem pracować i pracę ułatwiało 
mi to, że oni nie uważali mnie za zu- 
pełnie obcego. Wieczorami smutno 
było samemu siedzieć na werandzie, 
lecz mogłem czytać i naokoło kręci- 
li się służący. Najstarszy z nich nazy- 
wał się Abdul i znał mojego ojca. Zmę- 
czywszy się czytaniem wołałem go na 
pogawędkę. 

Dobiły mnie noce. Po obiedzie 
służący zamykali wszystko na czte- 
ry spusty i szli spać do kampongu. 
Zostawałem wtedy sam. W bungalo- 
wie panowała głęboka cisza, przery- 
wana kiedy niekiedy rehotaniem żab. 
Z kampongu dochodził mnie odgłos 
gongu. Bawiono się i to tak niedaleko, 
a ja byłem sam. Znużyło mnie czyta- 
nie. I w więzieniu nie mógłbym się 
czuć bardziej więźniem. Noc w noe 
powtarzało się to samo. Próbowałem 
pić dla nabrania fantazji, ale marna 
to rzecz pić samemu, i w dodatku na 
drugi dzień rano czułem się jeszcze go- 
rzej. Próbowałem się kłaść spać od- 
razu po obiedzie, cóż, kiedy nie mo- 
głem zasnąć. Leżałem w łóżku trze- 
źwy i zdenerwowany do ostateczno- 
ści. Nie wiedziałem poprostu co z so- 

"ba robić. Boże, jekież te noce były 
4ugie! Wiesz, doszedłem do takego 
staniu rozprężenia, tak mi było żal sie- 

zmiany terminu drska ogłoszeń. 
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Dzieła książkowe, dru* 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 
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bie samego, že — (teraz chce mi się 
z tego śmiać, ale wtedy miałem dopie- 
ro dziewiętnaście i pół łat) — że nie- 
raz zalewałem się łzami. 

Pewnego wieczora po obiedzie Ab- 
dul, zabierając się do odejścia, chrzą- 
knął lekko i zapytał, czy nie czuję 
się samotny w długie, puste noce. 

— O, nie — odpowiedziałem. — 
Dobrze mi jest. 

Nie chciałem, żeby się domyślił, 
co się ze mną działo, ale on i tak wie- 
dział. Stał przedemną i milczał. Czu- 
łem; że chce mi coś powiedzieć. 

— (o takiego? — zapytałem — ga- 
daj! 

Wtedy zakomunikował mi, że je- 
żeli chcę żyć z dziewczyną, to on wie 
o takiej któraby chętnie do mnie przy- 
szła. Dobra dziewczyna! Może ją po- 
lecić z czystem sumieniem. Nie będzie 
z nią kłopotu, a ożywi pustkę bunga- 
lowu. Będzie miała staranie o moją 
garderobę... 

Czułem się fatalnie. Przez cały 
dzień padało, i nie byłem nawet na 
spacerze. Wiedziałem, że w nocy cze- 
ka mnie wielogodzinna bezsenność. 
Chłopiec dodał, że nie będzie mnie to 
wiele kosztowało. Jej rodzina jest bie- 
dna i zadowoli się małym prezentem. 

— Jak się ona tuanowi nie podoba 
— uzupełnił — to może ją tuan ode- 
słać. 

Zapytałeni wtedy, gdzie ona jest. 
— Tutaj — odparł. — Zawołam 

ją. 
D. c. n. 
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